
 

  

 

 

 
 

 

• กองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีไม่เสนอขายกบัผู้ลงทุนทัว่ไป โดยเป็นกองทุนสาํหรบัผู้ลงทุนประเภทกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพเท่านัน้ 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ์ อินคมั สาํหรบักองทุนสาํรองเลี้ยงชีพมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงอาจทําให้

กองทุนมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาท  และสกลุเงินต่างประเทศอ่ืนๆ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการจะ

ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่า

ทรพัยสิ์นท่ีลงทุน ณ ต่างประเทศ เพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

• กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทําให้กองทุนรวม/

เปิดน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้

ลงทุนทัว่ไป 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

หรือได้รบัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเส่ียงเน่ืองจากการลงทุนในตราสาร

ดงักล่าว 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทนุคืนมากกว่าหรือน้อย

กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ์ อินคมั สาํหรบักองทุนสาํรองเลี้ยง

ชีพ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ี

อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีสาํนักงานกาํหนดผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วย

ลงทุนตามท่ีมีคาํสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีกาํหนดในหนังสือช้ีชวน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อ

มีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึง

ความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย

นัน้ 

• ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ตดัสินใจลงทุนผลตอบแทนและความเส่ียงก่อน 

 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 4 ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2566 

 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
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สรปุข้อมูลกองทุน 

1.   ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ลกัษณะสาํคญัของกองทุนรวม 

 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ฟิกซ์ อนิคมั สาํหรบักองทุนสาํรองเลีย้งชพี  

Principal Core Fixed Income Fund for Provident Fund, (PRINCIPAL iFIXEDPVD)  

ประเภทโครงการ ตราสารแห่งหน้ี 

อายุโครงการ ไม่กําหนด 

นโยบายการลงทุน กองทุนมนีโยบายลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหน้ี ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝากทีเ่สนอขาย

ทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครฐับาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ 

ภาคเอกชนที่ได้รบัการจดัอันดบัความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ได้รบัการ

ยอมรบัจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืของผู้ออกตรา

สารอยู่ในอันดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดงักล่าวเป็น Subordinated 

Debt จะต้องได้รบัอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue Rating) อยู่ในอันดบัที่สามารถลงทุนได ้

(Investment Grade) เท่านัน้รวมกนัทุกขณะไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

กองทนุจะนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  

กองทุนอาจทําธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ หรอืธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse 

Repo)  และ การกูย้มืและการขายโดยมสีญัญาขายคนื (Repo) รวมถงึลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ

อื่นใด หรอืหาดอกผลโดยวธิอืื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรอืประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด หรอืตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้า

แฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลัก เกณ ฑ์หรือได้รับความ เห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีในประเทศทีม่ลีกัษณะคล้ายเงนิฝาก เงนิฝากในสถาบนัการเงนิ

ตามกฎหมายไทย ทีม่อีายุของตราสารหรอืสญัญา หรอืระยะเวลาการฝากเงนิ แล้วแต่กรณี และบรษิัท

จดัการอาจจะลงทุนในเงนิฝากต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหา

ดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มสีนิคา้ทีม่ตีวั

แปรเป็นอัตราดอกเบี้ย, สัญญาเครดิตอนุพันธ์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารการลงทุน 

(Efficient Portfolio Management) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ง, ลดค่าใชจ่้าย, เพิม่รายไดข้อง

กองทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  โดย

พิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปัจจยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคา

หลกัทรพัย ์รวมถงึค่าใชจ่้ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ 

ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ

ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าทรพัยส์นิทีล่งทุนใน

ต่างประเทศ และอาจลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งตราสารหน้ีทีไ่ม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated 

Securities) และตราสารหน้ีที่มอีันดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผู้ออก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าที่

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตามเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ

กําหนดรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุน  

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสาร Basel lll ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ม ี

underlying เป็นตราสารดงักล่าวรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุน 

ระดบัความ

เส่ียงท่ีลงทุน 

4 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง

อตัราแลกเปลี่ยนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 90% 
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2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

• เป็นกองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนสาํรองเลีย้งชพี (MF for PVD) และไม่มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจากเงินลงทุน 

• กองทนุน้ีเป็นกองทุนทีไ่ม่เสนอขายกบัผูล้งทุนทัว่ไป โดยเป็นกองทุนสาํหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนสาํรองเลีย้งชพี เท่านัน้ 

• เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนสาํรองเลีย้งชพี ทีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ี ทัง้

ใน และ/หรอืต่างประเทศทัง้ในรปูแบบของผลตอบแทนจากส่วนตา่งจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน 

(Total Return) โดยเขา้ใจความผนัผวนและยอมรบัความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารดงักล่าวได ้ 

• เน่ืองจากกองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน จงึเหมาะสําหรบัผูล้งทุนประเภท

กองทุนสาํรองเลีย้งชพี ทีย่อมรบัความเสีย่งจากการลงทุนในต่างประเทศได ้รวมถงึยอมรบัความเสีย่งเรื่องอตัราแลกเปลี่ยนได ้แต่

อย่างไรกต็ามกองทุนจะป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่างประเทศ  

• เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนสาํรองเลีย้งชพี ทีต่อ้งการรบัผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม

ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 

• เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนสาํรองเลีย้งชพี ทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีส่งูกว่าเงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนทีอ่าจตํ่ากว่าหุน้

ได ้

• เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนสาํรองเลีย้งชพี ทีต่อ้งการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ  

4.   จาํนวนเงินทุนโครงการล่าสดุ 

• 10,000 ลา้นบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอหน่วย  

 ลงทนุเกนิกว่าจํานวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจํานวนเงนิลงทุนของโครงการ 

5.   รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี:  วนัที ่31 กรกฎาคม 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• การเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบีย้จากการลงทุนในตราสารหน้ี อาจทําใหเ้กดิการขาดทุนในการลงทุนของผูล้งทนุประเภท

กองทุนสาํรองเลีย้งชพีได ้

• ความสามารถในการชาํระดอกเบีย้และเงนิต้นของผูอ้อกตราสาร แต่กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ฟิกซ์ อนิคมั สาํหรบักองทุนสาํรองเลีย้ง

ชพี มนีโยบายลงทุนในตราสารหน้ีภาครฐัหรอืเอกชนทีม่คุีณภาพ และมคีวามสามารถในการชําระดอกเบีย้และเงนิต้นสงู 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย 

การป้องกนัความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียน 

ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าทรพัยส์นิทีล่งทนุใน

ต่างประเทศ 

มูลค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุน 

1.00 บาท 

มูลค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ขาย ไม่กําหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ

จดัการกองทุนรวม 

9 สงิหาคม 2562 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 16 สงิหาคม 2562 
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• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)  กองทุนจงึมี

ความเสีย่งมากกว่ากองทนุรวมทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวนทีน้่อยกว่าจงึมกํีาไร/ขาดทุนสงูกว่า

การลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง 

• กองทนุอาจจะลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรอืไดร้บัความ

เหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง เน่ืองจาก

ใชเ้งนิลงทุนในจํานวนทีน้่อยกว่าจงึมกํีาไร/ขาดทุนสงูกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง 

• เน่ืองจากกองทนุมนีโยบายลงทุนในตา่งประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนประเภทกองทุนสาํรองเลีย้งชพี

อาจขาดทุนหรอืไดร้บักําไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้แต่อย่างไรกต็ามกองทุนจะป้องกนัความ

เสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่างประเทศ   

• กองทนุรวมน้ีไม่ไดถู้กจํากดัโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทุนเฉพาะในตราสารทีม่คีวามเสีย่งตํ่าเช่นเดยีวกบักองทุนรวมตลาดเงนิ ดงันัน้ จงึมี

ความเสีย่งสงูกว่ากองทุนรวมตลาดเงนิ 

• กองทนุรวมน้ีอาจมกีารลงทนุในตราสารหน้ีทีม่สีภาพคล่องตํ่า จงึอาจไม่สามารถซื้อขายตราสารหน้ีไดใ้นเวลาทีต่อ้งการหรอืในราคาที่

เหมาะสม 

• กองทนุรวมน้ีอาจมกีารลงทุนในตราสาร non-investment grade/ unrated ผูล้งทุนประเภทกองทุนสํารองเลีย้งชพีอาจมคีวามเสีย่งสงูขึน้

จากการไม่ไดร้บัชาํระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ย 

• กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ฟิกซ์ อนิคมัสาํหรบักองทุนสาํรองเลีย้งชพี อาจมกีารกระจุกตวัของการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่ม

บุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมด ดงันัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทุนประเภทกองทุนสาํรองเลีย้งชพีดงักล่าวไถ่ถอนหน่วย

ลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทนุต้องเลกิกองทุนได ้

7.    กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• กองทนุน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

8.    ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน 

(1)  Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (1-3 Years) ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 และ 

(2) Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (1-3 Years, A-up) ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 และ  

(3) อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจํา 1 ปี เฉลีย่ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ในสดัส่วน

รอ้ยละ 25 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึง่อยู่ภายใตก้รอบนโยบาย

การลงทุนทีกํ่าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่า

อธบิายเกี่ยวกบัตวัชี้วดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชี้วดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุน

สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้กําหนดของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน และ/หรอื 

ประกาศขอ้กําหนดของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การ

เปลีย่นแปลงตวัชี้วดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัทําหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทั

จดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุน

สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้

           9.   การขาย การรบัซ้ือคืน และการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

             9.1   การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ ระหว่างเวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 15.00 น.  

ทัง้น้ี ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหากวนัทําการซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นวนัทีไ่ม่สามารถทํารายการซื้อหน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัทํา

การถดัไป โดยตดิต่อไดท้ี ่

•  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั  โทรศพัท ์ 0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 
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       และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั แต่งตัง้ (ถา้ม)ี 

ท่านสามารถชาํระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เซค็หรอืดราฟด ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชซีื้อกองทุน หรอืหลกัทรพัยห์รอื

ทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิสด โดยทา่นสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทนุผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี  กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ถนนหลงัสวน  

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ถนนหลงัสวน  

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ”กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทนุ 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนักลุมพนีิ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

9.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึเวลา 15.00 น.  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดําเนินการชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
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(1) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

- ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําใหเ้กิดความ

เสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งดา้นภาษี หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่

ดําเนินการตามคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบก่อนดําเนินการ 

- บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืง

สหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกอง

ทรพัยส์นิของบคุคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ขี ึน้และดําเนินกจิกรรมในอเมรกิา ซึง่อาจทําใหบ้รษิทัจดัการ

และ/หรอืกองทุนมคีวามเสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งดา้นภาษ ีหรอืความเสีย่งอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบักฎหมาย Foreign Account 

Tax Compliance Act (“FATCA”) และ/หรอืกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 

(2) กองทุนรวมน้ีมีข้อกาํหนดเก่ียวกบัการเลื่อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อยา่งไร ?  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

• บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุ โดยไดร้บัความเหน็ชอบของ

ผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ เช่น 

(ก) มเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ําให้กองทุนรวมไม่ไดร้บัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุดงักล่าว

อยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

• มคีําสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั

ไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนกําหนดชาํระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

นัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ

ได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ

ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บรษิัท

จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัทีส่่งคําสัง่ขายคนื

ก่อนหลงั 

9.3 วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการไดทุ้กวนัทําการ ระหว่างเวลา

เริม่ทําการถงึ 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทนุ 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทําการ ระหว่างเวลา

เริม่ทําการถงึ 15:00 น. ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 
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   10. การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

  10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด

ไวแ้ล้วได ้เฉพาะในกรณีทีกํ่าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

 (1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบ

ของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มเีหตุจําเป็นทําใหไ้มส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชําระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่

นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคีาํสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 16.4 และผูดู้แล

ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

10.2 การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี  

(1) เลื่อนกําหนดชาํระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่

ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเลื่อนกําหนดการชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผย

ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักลา่วดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการไดร้บัความ

เหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) ใหส้าํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ดําเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชาํระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน

รวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งชาํระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัทีส่่งคาํสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1  บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนืหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอืจะหยุดรบัคาํสัง่ซื้อ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณีทีกํ่าหนดไวใ้นโครงการ 

ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) ตลาดหลกัทรพัย์หรอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทําการซื้อขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี โดยไดร้บัความ

เหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว ซึง่ใหก้ระทําไดไ้ม่เกนิ 1 วนัทําการ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสํานักงาน 

ก.ล.ต. 

(ก) มเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

  (ข)   ไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

  (ค)   มเีหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(3)  กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกดิขึน้    

   ซึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนัียสาํคญั 

(ก)  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้น้ี เฉพาะในกรณีทีก่องทุนรวม

ลงทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

 (ข)  มเีหตุการณ์ทีท่ําใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอื

รบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

 (ค)  มเีหตุทีท่ําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชําระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่เหนือ

การควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแล้ว  
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(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย 

เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระทําดงัต่อไปน้ี  

1. การกระทําทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระทําทีเ่ป็นการปฏบิตัติามคําสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผูม้อีํานาจตามกฎหมาย  

(ข) บรษิทัจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการอนัเน่ืองมาจากการ

ทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วน

บุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจําหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็น

ผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระทําไดไ้ม่เกนิ 3 วนัทําการ 

11.2  เมือ่ปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัคาํ

สัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยพลนั และ

หากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัคาํสัง่ซื้อ

หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้

แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้าํนักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 

11.1(1) (2) (3) และ (5) เกนิหน่ึงวนัทําการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมดําเนินการดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัทาํการสุดทา้ย

ก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้าํนักงานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ย

วธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อ คาํสัง่ขายคนืหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดคํานวณมลูค่า

ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

 11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทนุตามคาํสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้วหรอืหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลู

ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ตา่งจากราคาขายหน่วยลงทุนที่

ถูกตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการ

ขายหน่วยลงทุน หยุดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ ีไ่ดม้คีําสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน

ทราบโดยพลนั 

       12. การหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน (ตามสน.87/2558 ข้อ 30) 

•    เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจําเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ หรอื

เพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษิัทจดัการจะหยุดรบัคําสัง่ซื้อ หรอืคําสัง่ขายคืนหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
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กองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั

ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนออกไปได ้

•    บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ์ รายละเอยีด วธิกีาร เงื่อนไข การเสนอขายหน่วยลงทุน และ/

หรอืการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ หรอืผ่านช่องทางอื่น

ใดตามความเหมาะสม 

13. ช่องทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือ 

  คืนหน่วยลงทุน 

•    ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ(NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนัทําการ

ซือ้ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัทําการถดัไป  

•    ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีไ่ม่เปิดให้ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัทําการ ใหป้ระกาศมลูค่าทรพัย์สนิสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัน้ี

เพิม่เตมิดว้ย 

1. วนัทําการก่อนวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใหป้ระกาศภายในวนัทําการถดัไป 

2. วนัทําการสุดทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัทําการถดัไป 

3. วนัที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมผีลกระทบต่อมูลค่าทรพัย์สินสุทธิหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคญั โดยให้ประกาศ

ภายในวนัทําการถดัไป 

•    ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ ให้

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพ์รายวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดย

สมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 

14. ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทนุรวมน้ี 

•    ตดิต่อไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั 

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

      Website: www.principal.th 

http://www.principal.th/
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ปัจจยัความเส่ียงของกองทุนรวม 

1.    ระดบัความเส่ียงของกองทุน 

       กองทุนมีความเส่ียงระดบั 4 

 

 

 

 

 

 

2.   ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk): ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความผนั

ผวนของปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้เป็น

ตน้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะวเิคราะหจ์ากขอ้มลูพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการ

ลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบรษิทั เพื่อกําหนดสดัส่วนการลงทุนทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทนุ 

โดยคดัเลอืกตราสารทีน่่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพืน้ฐานและศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร  โดยคาํนึงถงึภาวะเศรษฐกจิ  การเมอืง และ

ภาวะตลาดเงนิ และตลาดทนุซึ่งอาจส่งผลกระทบตอ่การลงทุนในตราสารดงักลา่ว 

3.    ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk): ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่ล้งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารทีล่งทุนไวไ้ด ้หรอืขาย

ตราสารได ้แต่ไม่ไดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีกํ่าหนดไว ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะพจิารณาลงทุนโดยคาํนึงถงึสภาพคล่องในการเปลีย่นมอืของตราสารประเภทต่างๆ ก่อน

การตดัสนิใจลงทุน และตดิตามการเปลีย่นแปลงทีม่นัียสาํคญั เพื่อกําหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารใหเ้หมาะสมกบัผลตอบแทนและ

ความเสีย่งทีกํ่าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

4.    ความเส่ียงทางธุรกิจ (Business Risk) และความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คอื 

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่นแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผูอ้อกตราสาร 

เช่น ผลการดําเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกจิและอุตสาหกรรม เป็นตน้ รวมถงึความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่้

ออกตราสารหน้ีไม่สามารถจ่ายคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบีย้ได ้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  กองทุนจะวเิคราะหแ์ละประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะหแ์ละประเมนิ

ปัจจยัทีม่ผีลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพืน้ฐานของตราสาร เพื่อใหม้ัน่ใจใน

คุณภาพของตราสารทีก่องทุนจะพจิารณาลงทุน และบรษิทัจดัการจะตดิตามผลประกอบการและฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสาร

อย่างสมํ่าเสมอ ทัง้น้ี วธิกีารและความถีใ่นการวเิคราะหข์องตราสารจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและคุณภาพของตราสาร โดยบรษิทั

จดัการจะคดัเลอืกตราสารทีล่งทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน 

5.     ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีอ่ตัราดอกเบีย้ในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนัเป็นผล

มาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งมผีลใหร้าคาของตราสารหน้ีปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย  

แนวทางการบริหารความเสียง :  บรษิทัจดัการจะวเิคราะหปั์จจยัทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีม่ผีลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกจิ นโยบาย

รฐับาล นโยบายการเงนิการคลงั สภาพคล่องในระบบ เป็นตน้ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบี้ย และใช้

ประกอบการการตดัสนิใจลงทุนในตราสาร โดยพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและแนวโน้มอตัราดอกเบีย้

ทีค่าดการณ์ไว ้

6.     ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk):  เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสีย่งของ

ประเทศทีล่งทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยั

เหล่าน้ีอาจมผีลกระทบต่อราคาหน่วยลงทนุ หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 
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แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทนุไดม้กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ 

และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

7. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของอตัราแลกเปลีย่นมี

ผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์ในช่วงทีเ่งนิบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทีบ่าทแขง็ 

กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทุนในช่วงทีบ่าทแขง็และขายทํากําไรในช่วงทีบ่าทอ่อน กอ็าจ

ไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครื่องมอืสาํคญัในการบรหิารความ

เสีย่งจากดงักล่าว ซึง่ทําไดด้งัต่อไปน้ี 

- ป้องกนัความเส่ียงทัง้หมด/หรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทุนไม่มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

- ป้องกนัความเส่ียงบางส่วน โดยต้องระบุสดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไว้อย่างชดัเจน : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัรา  

  แลกเปลี่ยน 

- อาจป้องกนัความเส่ียงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น เน่ืองจากการ 

  ป้องกนัความเสีย่งขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม่ 

- ไม่ป้องกนัความเส่ียงเลย: ผูล้งทุนมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน 

ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk): เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหน้ีต่างประเทศ ซึง่ตอ้งลงทนุเป็นสกุล

เงนิต่างประเทศ จงึเป็นความเสีย่งของค่าเงนิทีเ่กดิจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถา้ค่าเงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนค่า มลูค่าหน่วยลงทุน 

(NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บักําไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา

แลกเปลีย่น(hedging) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่างประเทศ เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

8.  ความเส่ียงจากการทาํสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน (volatile) 

มากกว่าหลกัทรพัย์พืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมทําใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่า

การลงทุนในหลกัทรพัย์พืน้ฐาน (Underlying Security) 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทนุจะกําหนดกลยุทธ์ในการบรหิารจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม และตรวจวดั ตดิตามความ

เสีย่ง และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพื่อใหม้รีะบบทีเ่หมาะสมในการบรหิารความเสยีงจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์เพือ่ลด

ความเสีย่งในส่วนน้ี และในกรณีทีก่องทนุลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่น 

โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี ทัง้น้ี การป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว อาจทําใหก้องทุนเสยีโอกาสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนที่

เพิม่ขึน้ หากอตัราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางตรงขา้มกบัทีก่องทุนคาดการณ์ไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่ง

จากการทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมาย

เฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์

9.  ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจาการ

คาดการณ์ทศิทางของสนิทรพัย์หรอืตวัแปรอา้งองิผดิพลาด หรอืเกดิความผนัผวนของสนิทรพัย์หรอืตวัแปรอา้งองิ ทําใหไ้ดร้บั

ผลตอบแทนตามทีค่าดหวงั และเกดิจากการทีต่ราสารประเภทน้ีส่วนใหญไ่ม่สามารถโอนเปลีย่นมอืได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงทีอ่อกโดย

บรษิทั หรอืสถาบนัการเงนิทีม่คีวามมัน่คงสงู และกองทนุสามารถไถ่ถอนตราสารดงักล่าวก่อนครบกําหนดอายุตราสารเมื่อรอ้งขอได ้

รวมทัง้วเิคราะหแ์ละควบคุมระดบัความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของสนิทรพัยอ์า้งองิ ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 
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เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 

1. เคร่ืองมือการกาํหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย 

1.1 การปรบัมลูค่าทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการคาํนวณทีส่ะทอ้นต้นทุนในการซื้อขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม (Swing Pricing)  

กองทนุรวมทัว่ไป 

อตัราสงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ : 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Full swing pricing  

Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิและเงื่อนไข 

1. บรษิทัจดัการจะกําหนดอตัรา swing factor สงูสุดไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการจะพจิารณาเลอืกใช ้Swing 

Pricing ทีเ่ป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อื

หน่วยลทุนเป็นสาํคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการกําหนด ซึง่บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชข้อ้มลู

ประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถทําไดเ้พื่อใหส้ามารถ

ดําเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย

จากการซื้อหรอืขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากการซื้อขายทรพัยส์นิ ความ

ผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิทีล่ดลงจากปกต ิตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้ม)ี ภาษแีละหรอือากรแสตมป์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

หรอืตน้ทุนและค่าใชจ่้ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้   

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการกําหนด โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช้

ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถทําไดเ้พื่อให้

สามารถดําเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยคาํนึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสาํคญั ทัง้น้ี 

บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึ

ปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

4. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บรษิทัจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL (ถา้ม)ี แต่สามารถใชร่้วมกบัเครื่องมอืใน

การบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะดําเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่

สามารถทําได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จํากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการ

การใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัทําการนัน้  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัรา

สงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่าํระเงนิดว้ยเชค็รวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื 

swing pricing และบรษิทัจดัการจะนํายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการใช้

เครื่องมอื swing pricing ในวนัทําการนัน้ ทัง้น้ีบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการดําเนินการใด ๆ ทีไ่ดดํ้าเนินการหรอื

ตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัทําการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมด

หรอืบางส่วนของวนัทําการนัน้ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดแ้ละรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่าํระดว้ยเชค็ทีเ่รยีกเกบ็ไม่ไดนั้น้ ไม่ไดร้บัการ

จดัสรรหน่วยลงทุน  ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่านักงาน ก.ล.ต.และ

หรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อีํานาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการได ้
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5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าคาํสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มี

ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนัียสาํคญั และ/หรอือาจใชร่้วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี 

โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัทําการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืน้ีโดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทั

จดัการ โดยคํานึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นสาํคญั 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทําการซื้อขายใดทีส่ดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุน

สุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มค่ีาเกนิกว่า swing threshold ทีบ่รษิทัจดัการกําหนด โดยทีม่ลูค่าซื้อ

ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน คาํนวณจากมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch 

in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารคาํนวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการกําหนด 

 2.  การกาํหนดเง่ือนไขหรือข้อจาํกดัในการรบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

2.1 ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทนุรวมทัว่ไป 

เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมลูค่าเกนิกว่า : 3.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน จะตอ้งแจง้บรษิทัจดัการ

ล่วงหน้าเป็นเวลา: 7 วนัทําการ 

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะดําเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่

สามารถทําได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จํากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ําใหต้อ้งใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตักิบัคาํสัง่ทีไ่ดจ้าก 

Notice period นัน้เช่นเดยีวกบัคาํสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัทีท่าํรายการดว้ย ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ร่วมกบั

เครื่องมอือื่น ไดแ้ก่ Swing pricing,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมอือืน่ ๆ หรอือาจไม่ใช้

เครื่องมอื Notice period ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าคาํสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบตอ่สภาพคล่องของ

กองทุนรวมอย่างมนัียสาํคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิ Notice period 

สงูสุดทีกํ่าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการและในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอื

ผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการกําหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรือ่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการ

การใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัทําการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัทําการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืน้ีโดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทั

จดัการ โดยคํานึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นสาํคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่

บรษิทัจดัการกําหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิที่

มอียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถทําไดเ้พื่อใหส้ามารถดําเนินการไดภ้ายในเวลาและ

เงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยคาํนึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสาํคญั ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง 

ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของ

หลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

2.2 เพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 
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เพดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 7 วนัทําการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั  

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. บรษิทัจดัการจะทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลีย่นออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุน ณ วนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบั

ซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใช้

เฉพาะวนัทําการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบั มลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มี

ค่าเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการกําหนด โดยที ่มลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน  คาํนวณจาก มลูค่าการ

ซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) 

และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิทัจดัการจะพจิารณากําหนดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของ

คาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน 

และมลูค่าหน่วยลงทุนทัง้จํานวน ในวนัทีส่่งคาํสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้จํานวน

ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดไว ้

สาํหรบัคาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอื บรษิทัจดัการจะนําไปทํารายการในวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน

ถดัไป รวมกบัคาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีารจดัลําดบัก่อน-หลงัของคาํสัง่

รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหม้กีารยกเลกิคาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกจากผูถ้อืหน่วย

ลงทุนทีส่่งคาํสัง่มาแล้วในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว  

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานสําหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิคาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ

สบัเปลีย่นออก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิคําสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอืได ้ซึง่จะเป็นไปตาม

เงื่อนไขและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการกําหนด ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการดําเนินการดงักล่าว 

4. บรษิทัจดัการอาจพจิารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได ้แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า 

Redemption Gate ขัน้ตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

5. บรษิทัจดัการจะทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัทําการ

รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอื

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate น้ี บรษิทัจดัการอาจใชร่้วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดย

ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะดําเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่

สามารถทําได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จํากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลีย่นแปลง gate period ไดต้ามดุลยพนิิจของบรษิทั

จดัการ โดยจะปรบัลดไมต่ํ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ตํ่าทีร่ะบุในโครงการ และไม่เกนิ Gate period สงูสุด ทีร่ะบใุนโครงการ ทัง้น้ี 

รายละเอยีดวธิกีารคํานวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการกําหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ไดแ้ก่ การยกเลกิ Redemption Gate 

ก่อนระยะเวลาทีกํ่าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้ม)ี ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถชาํระค่าขายคนืหน่วย
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ลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลกิคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่

ถูกยกเลกิคาํสัง่โดยไม่ชกัชา้  

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการ

การใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัทําการนัน้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าคาํสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไม่มี

ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนัียสาํคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืน้ีโดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของ

บรษิทัจดัการ โดยคาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นสาํคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกต ิโดย

บรษิทัจดัการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยคาํนึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่อง

ของกองทนุรวมเป็นสาํคญั ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ มคีวามผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ 

สภาพคลอ่งของตลาดทรพัยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่

สอดคลอ้งกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีกํ่าหนดไว ้หรอื

ปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

       3. การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of  

         dealings) 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดส้งูสุดไม่เกนิ (วนัทําการ) : 1 

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักลา่วจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผล

ว่า จําเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยกํ์าหนด 

บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ที่รบัไว้แล้วหรอืจะหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

(suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปน้ี ซึง่ไม่เกนิกว่ากรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์กําหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ือง 

จากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัน้ี 

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระทาํอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

(1) การกระทําทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิไม่ว่าจะเป็น

กฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระทําทีเ่ป็นการปฏบิตัติามคาํสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อีํานาจตามกฎหมาย 

   (ข) บรษิทัจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระสําคญั 

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอนัเน่ืองมาจาก การที่

บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงนิกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์ ว่าด้วยการดํารงเงนิกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขาย

หลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้

กระทําไดไ้ม่เกนิ 3 วนัทําการ 

3.  อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื่อเลกิกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจรงิซึ่งบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมคีวามเชื่อโดยสุจรติ และ

สมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคนืหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

โดยรวม 

(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหน่ึงเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
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(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิเป็นจํานวนเกนิกว่า 2 ใน 3ของ

จํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด ทัง้น้ี กรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กํีาหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval 

fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกนั ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รบัซื้อคืน

หน่วยลงทุนเท่านัน้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหน่ึง หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและ

สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่เน่ืองจากกองทุนรวมยงัคงมทีรพัยส์นิคงเหลือ ที่มี

คุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 
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สิทธิและข้อจาํกดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ม ีบรษิัทจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน  ให้ผู้ถือหน่วย

ลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจาก

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมใิห้นับรวมวนัหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในทํานองเดยีวกบั

ธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาํระราคา หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอื

รบัซื้อคนืเป็นผูดํ้าเนินการนําส่ง 

บรษิัทจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน

เป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ

รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนื

หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

2. เงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจาํกดัสิทธิ  

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิัทจดัการจะไม่นับ

คะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าว มผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับ

คะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจํานวนทีถ่อือยู ่

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนหน่วยลงทุน 

ไม่มขีอ้จํากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนกําหนด 

4. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ 

บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทนุรวมลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีง และการดําเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงของบรษิทัจดัการไดท้ีเ่วบ็ไซตข์อง

บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5. ข้อมูลการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจาํกดัในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น 

• ไม่มกีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั ทีส่่วนกํากบัและดูแลการปฏบิตังิาน  

     ทีอ่ยู ่44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

     โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

7. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวของกองทุนรวม 

ไม่ม ี

8. ภมิูลาํเนาเพ่ือการวงทรพัย ์สาํหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภมิูลาํเนาในประเทศไทย 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีมลิําเนาในประเทศไทยและไมไ่ดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอ้างองิทีอ่ยูข่องบรษิทัจดัการเป็น

ภูมลิําเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย์ 
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ข้อมูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม 

        1.    รายช่ือคณะกรรมการ 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร ์วเิวยีน พูลล ์ ประธานคณะกรรมการ 

• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 

• คุณชอง ชอย วนั    กรรมการ 

• คุณอุเดย์ จายาราม   กรรมการ 

• คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        2.    รายช่ือผู้บริหาร 

• คุณจุมพล สายมาลา                    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คุณแบรนดา ชู                      ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

• คุณศุภกร ตลุยธญั                     ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 

• คุณปาจรยี ์บณุยษัฐติ ิ                   รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายธุรกจิกองทุนสาํรองเลีย้งชพีและกองทนุส่วนบุคคล 

• คุณพรพรรณ ไพบลูย์วฒันชยั     รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 

• คุณวษิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์              ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณวนิดา ดวงพตัรา                   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกํากบัการปฏบิตังิาน 

• คุณรฐัภมู ิบวัสาํล ี                     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิทั 

• คุณสุภชันีย ์จงรกัษ์ลขิติ          ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาและสนับสนุนผลติภณัฑ ์ 

• คุณปองทพิย ์สหวฒันชยั   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั (มผีลตัง้แต่วนัที ่ 

     1 กรกฎาคม 2565) 

• คุณจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

  3.    จาํนวนกองทุนรวม และมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565) 

• มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จํานวน 66 กองทุน 

• มลูค่าทรพัยส์นิสุทธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 71,566,816,580.71 บาท 

  4.    คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณชนัยกานต ์สวสัดฤิกษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทนุ 

• คุณวริยิา โภไคศวรรย์ ผูจ้ดัการกองทนุ 

• คุณปณุยนุช บณุยรตัพนัธุ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คุณสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสปุรดีิ ์สุวพนัธ,์ CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรต ิ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถุินายน 2565) 

• คุณเตม็เดอืน พฒัจนัจุน ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม 2565) 

        5.    รายช่ือผู้จดัการกองทุน (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2565) 

•   คณุศภุกร ตุลยธญั, CFA  

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2549                               ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

พ.ศ. 2546                               ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร ์สาขาจติวทิยาและสาขาสงัคมวทิยา (เกยีรตนิิยม) จาก   

                                            Washington State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จํากดั 

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

                                             บวัหลวง จํากดั 

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

                                                   พาณิชย ์จํากดั 

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

พ.ศ. 2551 - 2556                      ผูจ้ดัการกองทุน – การลงทนุตราสารหน้ีไทยและกลยุทธก์ารลงทุนตราสารหน้ีใน  

                                                   ภูมภิาคอาเซยีน, บลจ. อเบอรด์นี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จํากดั 

พ.ศ. 2550 - 2551                      นักเศรษฐศาสตร ์วจิยัและกลยุทธเ์ศรษฐศาสตรม์หภาค, บล. ทสิโก้ จํากดั 

• คณุชนัยกานต์ สวสัดิฤกษ์ 

ประวตักิารศกึษา 

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

พ.ศ. 2530 - 2534                ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการเงนิการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ทํางาน 

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

พ.ศ. 2545 - 2546                 เจา้หน้าทีอ่าวุโส ฝ่ายวจิยัและพฒันา กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 

พ.ศ. 2542 - 2545                ผูช้่วยผูจ้ดัการ ฝ่ายบรหิารกองทุน ธนาคารไทยธนาคาร 

พ.ศ. 2538 - 2542                พนักงานอาวุโส ฝ่ายกองทุนสาํรองเลีย้งชพี บง.ธนสยาม 

•   คณุนิค ศรีวีระวานิชกลุ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2560 - 2561                      ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 

พ.ศ. 2553 - 2555                      ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ Colorado State University – Pueblo, the United States of 

America 
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ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ. พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565               นักวเิคราะห,์ ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี บลจ. พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559               ทีป่รกึษาธุรกจิ, บรษิทั เค พ ีเอม็ จ ีภูมไิชย ทีป่รกึษาธุรกจิ จํากดั 

พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556               ทีป่รกึษาการลงทุน (ฝึกงาน), บล. เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

•   คณุเตม็เดือน พฒัจนัจนุ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2556 - 2558                      วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ, 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2549 - 2553                      เศรษฐศาสตรบณัฑติ เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง, มหาวทิยาลยัสงขลานครทิร์ 

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ. พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2565               นักวเิคราะหต์ราสารหน้ี,  บลจ. บวัหลวง จํากดั 

พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560               ผูค้า้ตราสารหน้ี, บล. เอเซยี พลสั จํากดั 

พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559               เจา้หน้าทีฝ่่ายวจิยัและพฒันาตลาด, สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556 ผูจ้ดัการผลติภณัฑธุ์รกรรมสนิเชื่อ, ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555 เจา้หน้าทีธุ่รกจิสมัพนัธ,์ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

6.   ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรนิซเิพลิ จํากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 

           หรอืตวัแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

        7.   นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 

        8.   ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

• ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จํากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2724-5265 

นอกจากหน้าทีต่ามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนดว้ย 

9.   รายช่ือผู้สอบบญัชี 

ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอีย่มวณิชชา 

ชื่อ : นาย สุชาต ิพานิชยเ์จรญิ 

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 

ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอีย่มวณิชชา 

ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท ์

บรษิทั เอส พอีอดทิ จํากดั 

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ์ชัน้ 18A เลขที ่503/31 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวกีรุงเทพมหานคร 10400  

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

              ** ไม่รวมคา่นายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี 

- ค่าธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีืน่ใดไวแ้ลว้ และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระของกองทนุรวม 

- NAV หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มลูค่าหนี้สนิทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนยีมการจดัการ ค่าธรรมเนียม  

  ผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่าํนวณ 

- ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทีม่กีารรบัค่าธรรมเนียมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุนนี้ไปลงทุน บรษิทัจดัการจะ   

  จ่ายคนืในรปูแบบใดๆใหแ้ก่กองทุนนี้ (ถา้ม)ี 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์นต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว ้ 

      ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 

ส.ค. 2564  

- 31 ก.ค. 2565 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 

ส.ค. 2563  

- 31 ก.ค. 2564 

ตัง้แต่วนัท่ี 16 

ส.ค. 2562  

- 31 ก.ค. 2563 

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

1. ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได*้* 

     (รอ้ยละตอ่ปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ)ิ ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 0.554 0.574 0.613 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 0.514 0.534 0.514 

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 0.040 0.040 0.039 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ไม่ม ี ไม่ม ี 0.060 

o ค่าใชจ่้ายอื่นๆ** ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการขาย 

-ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

-หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54  

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีป่ระมาณการไม่ได้  0.002 0.002 0.007 

o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.001 0.001 0.001 

o ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ ไม่ม ี ไม่ม ี 0.005 

o ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.001 0.001 0.001 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทัง้หมด** 

(ค่าใชจ่้ายทัง้หมดทัง้ทีป่ระมาณการไดแ้ละประมาณการไม่ได)้ 
 0.556 0.576 0.620 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัผู้

ลงทุนแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการ

ซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจกําหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อื

หน่วยลงทุน ทัง้น้ี จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั ทัง้น้ี หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการ

จะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ําการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 113.72 

• Port Folio Duration : 1.6510 

• ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี : ร้อยละ -1.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วย

ลงทุน 

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย            ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

- กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง  

- กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง 

อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัคนื

เมื่อเลกิกองทุน 

ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหน้าย

ทะเบยีนดําเนินการใดๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี  31  กรกฎาคม 2565 

    

มูลค่าตามราคาตลาด 

(บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย    

  อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี       1,561,635,009.44   27.43  

  อายุคงเหลอื 1-3  ปี           29,050,306.88   0.51  

 พนัธบตัรกระทรวงการคลงั    

  อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี           74,988,774.83   1.32  

  อายุคงเหลอื 1-3  ปี         522,905,785.71   9.18  

  อายุคงเหลอื 3  ปีขึน้ไป         487,013,452.18   8.55  

 หุน้กู ้   
   

  Rate  AAA          132,952,221.10   2.34  

  Rate  AA+            30,384,224.47   0.53  

  Rate  AA          139,959,684.77   2.45  

  Rate  AA-            46,511,941.86   0.82  

  Rate  A+          210,645,856.14   3.70  

  Rate  A          689,470,230.77   12.10  

  Rate  A-          912,691,839.24   16.03  

  Rate  BBB+         507,804,974.11   8.93  

 เงนิฝากธนาคาร          335,408,028.96   5.89  

อ่ืน ๆ             

 ทรพัยส์นิอื่น  25,228,983.20   0.44  

 หน้ีสนิอื่น  (13,234,906.90)  (0.23) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ        5,693,416,406.76    100.00 

หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว   
 

รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตราสาร 

มูลค่าตาม   

ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย 2,675,593,329.04 46.99 

      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ้าประกนั 335,408,028.96 5.89 

 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) 2,670,420,972.46 46.90 

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัตํ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร 

กลุ่ม (ง)= 15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว  
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ

กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จํานวนเงนิตน้/ 

มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 

ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก

ธนาคาร 

ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย 

จํากดั (มหาชน) 

- - AA-  311,804,289.84   311,877,982.40  

2 เงนิฝาก

ธนาคาร 

ธนาคารสแตนดารด์ชาร์

เตอรด์ (ไทย) จํากดั 

(มหาชน) 

- - A-    23,528,859.03     23,530,046.56  

3 เงนิฝาก

ธนาคาร 

กระทรวงการคลงั - 12/12/2025 N/A    23,800,000.00     25,282,754.28  

4 พนัธบตัร

รฐับาล 

กระทรวงการคลงั - 12/03/2028 N/A  244,000,000.00   281,616,828.52  

5 พนัธบตัร

รฐับาล 

กระทรวงการคลงั - 17/12/2026 N/A    40,300,000.00     40,278,477.79  

6 พนัธบตัร

รฐับาล 

กระทรวงการคลงั - 17/12/2023 N/A    73,800,000.00     74,988,774.83  

7 พนัธบตัร

รฐับาล 

กระทรวงการคลงั - 17/12/2028 N/A    10,200,000.00     10,520,541.01  

8 พนัธบตัร

รฐับาล 

กระทรวงการคลงั - 17/12/2024 N/A  207,600,000.00  205,946,854.21  

9 พนัธบตัร

รฐับาล 

กระทรวงการคลงั - 17/06/2025 N/A    80,300,000.00    78,067,867.18  

10 พนัธบตัร

รฐับาล 

กระทรวงการคลงั - 17/12/2031 N/A    24,300,000.00     23,368,736.65  

11 พนัธบตัร

รฐับาล 

กระทรวงการคลงั - 17/09/2024 N/A  231,700,000.00   227,380,736.65  

12 พนัธบตัร

รฐับาล 

กระทรวงการคลงั - 17/06/2024 N/A    11,700,000.00     11,510,327.67  

13 พนัธบตัร

รฐับาล 

กระทรวงการคลงั - 17/06/2027 N/A  112,100,000.00   105,946,267.14  

14 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 16/09/2022 N/A    48,400,000.00     48,710,463.25  

15 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 04/08/2022 N/A    80,000,000.00     79,996,656.80  

16 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 06/10/2022 N/A    15,000,000.00     14,989,971.15  

17 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 03/11/2022 N/A    15,000,000.00     14,971,083.30  

18 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 01/08/2022 N/A  307,000,000.00   307,000,000.00  

19 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 04/08/2022 N/A  140,000,000.00   139,994,719.20  

20 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 11/08/2022 N/A    20,000,000.00     19,997,534.60  

21 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 29/09/2022 N/A  192,400,000.00   192,309,850.98  

22 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 06/10/2022 N/A  222,000,000.00   221,807,483.82  

23 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 17/10/2022 N/A    40,000,000.00     39,967,960.00  

24 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 20/10/2022 N/A  100,000,000.00     99,890,531.00  

25 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 18/08/2022 N/A  114,100,000.00   114,075,028.07  

26 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 01/09/2022 N/A  193,000,000.00   192,947,559.97  
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27 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 17/05/2024 N/A    29,000,000.00     29,050,306.88  

28 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 08/09/2022 N/A    55,000,000.00     54,983,857.50  

29 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 22/09/2022 N/A    20,000,000.00     19,992,309.80  

30 หุน้กู ้ บรษิทั ทุนธนชาต จํากดั 

(มหาชน) 

- 23/06/2024 A    33,000,000.00     33,074,577.36  

31 หุน้กู ้ บรษิทั ทุนธนชาต จํากดั 

(มหาชน) 

- 23/06/2025 A    28,000,000.00     28,091,603.40  

32 หุน้กู ้ บรษิทั การบนิไทย จํากดั 

(มหาชน) 

 
23/06/2025 D                     -                         -    

33 หุน้กู ้ บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ 

จํากดั (มหาชน) 

- 17/02/2022 BBB+    28,000,000.00    28,213,683.96  

34 หุน้กู ้ บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ 

จํากดั (มหาชน) 

- 17/02/2023 BBB+    18,700,000.00     18,903,695.17  

35 หุน้กู ้ บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ 

จํากดั (มหาชน) 

- 18/05/2023 BBB+    55,500,000.00     55,476,539.60  

36 หุน้กู ้ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี 

จํากดั (มหาชน) 

- 16/01/2023 BBB+    37,000,000.00     37,154,243.38  

37 หุน้กู ้ บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์

จํากดั (มหาชน) 

- 03/03/2024 A-    23,400,000.00     23,638,164.50  

38 หุน้กู ้ บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์

จํากดั (มหาชน) 

- 05/05/2025 A-    11,600,000.00     10,691,241.50  

39 หุน้กู ้ บรษิทั บางจาก คอร์

ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

- 05/11/2023 A-    28,500,000.00     28,383,032.02  

40 หุน้กู ้ บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์

อาหาร จํากดั (มหาชน) 

- 22/01/2026 A+    16,700,000.00     16,607,301.31  

41 หุน้กู ้ บรษิทั สหพฒันาอนิเตอร์

โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

- 25/06/2025 AA      6,900,000.00       6,907,262.59  

42 หุน้กู ้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จํากดั 

(มหาชน) 

- 27/03/2024 A-    11,400,000.00     11,440,258.53  

43 หุน้กู ้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จํากดั 

(มหาชน) 

- 20/12/2022 A-    18,600,000.00     18,675,949.56  

44 หุน้กู ้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จํากดั 

(มหาชน) 

- 27/09/2023 A-    28,500,000.00     28,238,654.11  

45 หุน้กู ้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จํากดั 

(มหาชน) 

- 17/12/2024 A-    25,900,000.00     25,072,582.29  

46 หุน้กู ้ บรษิทั ช.การช่าง จํากดั 

(มหาชน)  

- 28/06/2024 A-    37,500,000.00     37,777,660.51  

47 หุน้กู ้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ 

จํากดั (มหาชน) 

- 17/05/2023 A-    32,400,000.00     32,979,723.80  

48 หุน้กู ้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ 

จํากดั (มหาชน) 

- 19/08/2023 A-    28,000,000.00     28,458,157.00  
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49 หุน้กู ้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ 

จํากดั (มหาชน) 

- 23/01/2024 A-    32,500,000.00    11,014,258.31  

50 หุน้กู ้ บรษิทั ซพีอีอลล ์จํากดั 

(มหาชน) 

- 30/06/2025 A+    21,000,000.00     21,300,986.91  

51 หุน้กู ้ บรษิทั ซพีอีอลล ์จํากดั 

(มหาชน) 

- 13/05/2030 A+    24,000,000.00     23,608,480.56  

52 หุน้กู ้ บรษิทั ซพีอีอลล ์จํากดั 

(มหาชน) 

- 16/03/2026 A+    22,800,000.00     22,932,618.25  

53 หุน้กู ้ บรษิทั ซพีอีอลล ์จํากดั 

(มหาชน) 

- 16/03/2028 A+    38,500,000.00     38,881,502.67  

54 หุน้กู ้ บรษิทั ซพีอีอลล ์จํากดั 

(มหาชน) 

- 16/03/2031 A+    26,000,000.00     26,518,032.84  

55 หุน้กู ้ บรษิทั ซพีอีอลล ์จํากดั 

(มหาชน) 

- 16/06/2025 A+    52,400,000.00     51,527,803.05  

56 หุน้กู ้ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท 

คอรป์อเรชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

- 28/01/2025 BBB+    19,300,000.00     19,105,546.72  

57 หุน้กู ้ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท 

คอรป์อเรชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

- 28/01/2025 BBB+                     -          290,948.81  

58 หุน้กู ้ บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี ้

จํากดั (มหาชน)  

- 14/02/2023 BBB+    10,500,000.00     10,631,147.86  

59 หุน้กู ้ บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี ้

จํากดั (มหาชน)  

- 12/03/2024 BBB+    33,000,000.00     33,052,547.22  

60 หุน้กู ้ บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี ้

จํากดั (มหาชน)  

- 27/04/2025 BBB+    11,200,000.00     11,223,738.96  

61 หุน้กู ้ บรษิทั โตโยต้า ลสีซิง่ 

(ประเทศไทย) จํากดั 

- 25/02/2024 AAA    26,800,000.00     26,618,829.32  

62 หุน้กู ้ บรษิทั อมตะ คอร์

ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

- 05/10/2022 A-    35,600,000.00     36,015,981.72  

63 หุน้กู ้ บรษิทั เบอรล์ียุ่คเกอร ์

จํากดั (มหาชน) 

- 07/09/2025 A      5,400,000.00       5,450,725.60  

64 หุน้กู ้ บรษิทั เบอรล์ียุ่คเกอร ์

จํากดั (มหาชน) 

- 07/09/2029 A      9,000,000.00       8,792,113.14  

65 หุน้กู ้ บรษิทั เบอรล์ียุ่คเกอร ์

จํากดั (มหาชน) 

- 07/09/2026 A      9,000,000.00       9,312,726.06  

66 หุน้กู ้ บรษิทั ออิอน ธน

สนิทรพัย ์(ไทยแลนด)์ 

จํากดั (มหาชน) 

- 15/11/2024 A-    22,100,000.00     22,122,281.23  
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67 หุน้กู ้ บรษิทั ออิอน ธน

สนิทรพัย ์(ไทยแลนด)์ 

จํากดั (มหาชน) 

- 18/12/2022 BBB+    16,000,000.00     16,098,153.12  

68 หุน้กู ้ บรษิทั เอเชยีเสรมิกจิลี

สซิง่ จํากดั (มหาชน) 

- 18/06/2024 BBB+    20,100,000.00     19,952,514.04  

69 หุน้กู ้ บรษิทั เอเชยีเสรมิกจิลี

สซิง่ จํากดั (มหาชน) 

- 03/05/2024 BBB+    78,000,000.00     74,507,113.98  

70 หุน้กู ้ บรษิทั กรุงไทยคารเ์รน้ท ์

แอนด ์ลสี จํากดั 

(มหาชน) 

- 25/07/2023 A-    14,400,000.00     14,484,656.02  

71 หุน้กู ้ บรษิทั กรุงไทยคารเ์รน้ท ์

แอนด ์ลสี จํากดั 

(มหาชน) 

- 10/02/2025 A-    34,300,000.00     33,890,596.84  

72 หุน้กู ้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ 

จํากดั (มหาชน) 

- 17/10/2022 A-    39,600,000.00     40,089,593.41  

73 หุน้กู ้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ 

จํากดั (มหาชน) 

- 02/06/2024 A-    27,100,000.00     27,045,541.20  

74 หุน้กู ้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ 

จํากดั (มหาชน) 

- 09/08/2024 A-    31,800,000.00     31,559,086.86  

75 หุน้กู ้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ 

จํากดั (มหาชน) 

- 15/12/2025 A-      8,000,000.00       8,076,277.84  

76 หุน้กู ้ บรษิทั ศุภาลยั จํากดั 

(มหาชน) 

- 09/05/2023 A    38,200,000.00     37,760,585.02  

77 หุน้กู ้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรี

ยล คอนเน็คชัน่ จํากดั 

- 18/05/2023 A    47,900,000.00     48,815,896.85  

78 หุน้กู ้ บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พ

เพอรต์ี ้(ประเทศไทย) 

จํากดั (มหาชน) 

- 14/01/2025 A    22,700,000.00    22,452,775.21  

79 หุน้กู ้ บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พ

เพอรต์ี ้(ประเทศไทย) 

จํากดั (มหาชน) 

- 06/05/2024 A    18,300,000.00     18,285,156.32  

80 หุน้กู ้ บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พ

เพอรต์ี ้(ประเทศไทย) 

จํากดั (มหาชน) 

- 01/10/2024 A    22,700,000.00  28,407,182.11  

81 หุน้กู ้ บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พ

เพอรต์ี ้(ประเทศไทย) 

จํากดั (มหาชน) 

- 01/09/2026 A    50,000,000.00     48,538,529.00  

82 หุน้กู ้ บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พ

เพอรต์ี ้(ประเทศไทย) 

จํากดั (มหาชน) 

- 11/03/2025 A    21,600,000.00     21,204,346.32  
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83 หุน้กู ้ บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พ

เพอรต์ี ้(ประเทศไทย) 

จํากดั (มหาชน) 

- 11/03/2027 A    16,200,000.00     15,828,841.80  

84 หุน้กู ้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ 

จํากดั (มหาชน) 

- 22/03/2023 AA        800,000.00          815,293.42  

85 หุน้กู ้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ 

จํากดั (มหาชน) 

- 01/03/2024 AA    32,000,000.00     33,160,777.28  

86 หุน้กู ้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ 

จํากดั (มหาชน) 

- 11/06/2024 AA    21,500,000.00     21,250,409.73  

87 หุน้กู ้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ 

จํากดั (มหาชน) 

- 11/06/2026 AA      7,500,000.00       7,307,883.15  

88 หุน้กู ้ บรษิทั อซีี ่บาย จํากดั 

(มหาชน) 

- 12/10/2023 AA    21,000,000.00     20,891,399.97  

89 หุน้กู ้ บรษิทั อยุธยา แคปปิตอล 

ออโต ้ลสี จํากดั (มหาชน) 

- 25/05/2026 AA+    16,800,000.00     16,137,480.91  

90 หุน้กู ้ บรษิทั พทีที ีโกลบอล เค

มคิอล จํากดั (มหาชน) 

- 05/09/2024 AA+    14,200,001.00    14,246,743.56  

91 หุน้กู ้ บรษิทั เอสพซีจี ีจํากดั 

(มหาชน) 

- 01/10/2024 A-    13,700,000.00     13,490,498.23  

92 หุน้กู ้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์

ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

- 24/04/2024 A-    10,400,000.00     10,541,230.02  

93 หุน้กู ้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์

ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

- 30/03/2025 A-    41,900,000.00     41,005,251.47  

94 หุน้กู ้ บรษิทั ซเีค เพาเวอร ์

จํากดั (มหาชน) 

- 28/05/2026 A-    29,400,000.00     28,454,959.34  

95 หุน้กู ้ บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์

ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

- 23/12/2023 BBB+    28,100,000.00     28,190,812.74  

96 หุน้กู ้ บรษิทั เมอืงไทย 

แคปปิตอล จํากดั 

(มหาชน) 

- 14/02/2023 BBB+      7,400,000.00       7,488,497.29  

97 หุน้กู ้ บรษิทั เมอืงไทย 

แคปปิตอล จํากดั 

(มหาชน) 

- 26/01/2024 BBB+    15,400,000.00     15,267,815.64  

98 หุน้กู ้ บรษิทั เมอืงไทย 

แคปปิตอล จํากดั 

(มหาชน) 

- 07/04/2024 BBB+    22,600,000.00     22,553,249.19  

99 หุน้กู ้ บรษิทั โกลบอล พาวเวอร ์

ซนิเนอร์ยี ่จํากดั 

(มหาชน) 

- 07/08/2030 AA-      5,800,000.00       5,727,206.33  

100 หุน้กู ้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์

กรุงเทพพาณิชย ์จํากดั 

- 21/06/2025 A-    60,500,000.00     61,326,783.32  
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 ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ

กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

จํานวนเงนิต้น/ 

มลูค่าหน้าตัว๋ 

มลูค่าตาม 

ราคาตลาด *1 

101 หุน้กู ้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์

กรุงเทพพาณิชย ์จํากดั 

- 18/07/2024 A-    21,400,000.00     21,520,969.92  

102 หุน้กู ้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์

กรุงเทพพาณิชย ์จํากดั 

- 05/11/2025 A-    34,000,000.00     34,396,016.02  

103 หุน้กู ้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์

กรุงเทพพาณิชย ์จํากดั 

- 09/04/2026 A-    41,800,000.00     41,506,799.33  

104 หุน้กู ้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์

กรุงเทพพาณิชย ์จํากดั 

- 09/04/2028 A-    31,300,000.00     31,185,381.90  

105 หุน้กู ้ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิ

การเช่าดบับลวิเอชเอ พรี

เมีย่ม โกรท 

- 04/12/2022 A      9,300,000.00       9,365,979.13  

106 หุน้กู ้ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิ

การเช่าดบับลวิเอชเอ พรี

เมีย่ม โกรท 

- 14/05/2024 A    29,400,000.00     29,164,767.92  

107 หุน้กู ้ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิ

การเช่าดบับลวิเอชเอ พรี

เมีย่ม โกรท 

- 28/01/2027 A    19,100,000.00     18,599,655.06  

 
หุน้กู ้ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิ

การเช่าดบับลวิเอชเอ พรี

เมีย่ม โกรท 

- 28/01/2027 A                     -            135,714.65  

108 หุน้กู ้ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิ

การเช่าดบับลวิเอชเอ พรี

เมีย่ม โกรท 

- 14/05/2024 A    11,600,000.00     11,406,867.08  

109 หุน้กู ้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จํากดั  - 02/04/2024 A    25,200,000.00     25,688,543.33  

110 หุน้กู ้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จํากดั  - 28/04/2023 A    28,000,000.00     28,012,757.08  

111 หุน้กู ้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จํากดั  - 27/07/2024 A    15,000,000.00     14,255,235.75  

112 หุน้กู ้ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท 

คอรป์อเรชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

- 29/07/2023 BBB+    16,200,000.00     16,345,799.51  

113 หุน้กู ้ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท 

คอรป์อเรชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

- 29/07/2023 BBB+                     -           151,458.90  

114 หุน้กู ้ บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต 

จํากดั 

- 05/07/2024 AA      5,100,000.00       5,102,566.06  

115 หุน้กู ้ บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต 

จํากดั 

- 05/07/2026 AA    14,600,000.00     14,393,910.34  
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 ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ

กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

จํานวนเงนิต้น/ 

มลูค่าหน้าตัว๋ 

มลูค่าตาม 

ราคาตลาด *1 

116 หุน้กู ้ บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต 

จํากดั 

- 24/09/2027 AA      5,700,000.00       5,513,188.20  

117 หุน้กู ้ บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต 

จํากดั 

- 29/07/2025 AA    10,700,000.00     10,861,672.93  

 
หุน้กู ้ บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต 

จํากดั 

- 29/07/2025 AA                     -           211,179.89  

118 หุน้กู ้ บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศ

ไทย) จํากดั (มหาชน) 

 
20/08/2027 A+      9,200,000.00       9,269,130.55  

119 หุน้กู ้ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิ

การเช่าไทยแลนด ์ไพรม์ 

พรอ็พเพอร์ตี ้

 
16/01/2023 A-    36,000,000.00     36,012,027.24  

120 หุน้กู ้ บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ 

จํากดั (มหาชน) 

- 09/05/2024 A    18,500,000.00     18,533,311.84  

121 หุน้กู ้ บรษิทั ทร ูมูฟ เอช ยนิู

เวอรแ์ซล คอมมวินิเคชัน่ 

จํากดั 

- 16/08/2022 BBB+    13,000,000.00     13,110,219.07  

122 หุน้กู ้ บรษิทั ทร ูมูฟ เอช ยนิู

เวอรแ์ซล คอมมวินิเคชัน่ 

จํากดั 

- 19/05/2024 BBB+    51,000,000.00     51,476,341.53  

123 หุน้กู ้ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี 

เพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) 

- 09/11/2022 BBB+    28,300,000.00     28,610,907.42  

124 หุน้กู ้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ 

ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์

จํากดั (มหาชน) 

- 26/06/2023 A-    41,700,000.00     42,350,014.18  

125 หุน้กู ้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ 

ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์

จํากดั (มหาชน) 

- 26/06/2025 A-    37,400,000.00     38,020,217.29  

126 หุน้กู ้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ 

ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์

จํากดั (มหาชน) 

- 01/06/2025 A-    20,100,000.00     20,160,496.38  

127 หุน้กู ้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ 

ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์

จํากดั (มหาชน) 

- 01/06/2027 A-    13,100,000.00     13,234,769.92  

128 หุน้กู ้ บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดี

เวลลอปเมนท ์จํากดั 

(มหาชน) 

- 25/01/2024 A-      9,700,000.00       9,832,727.43  

129 หุน้กู ้ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนใน

สทิธกิารเช่า

อสงัหารมิทรพัย ์CPN รี

เทล โกรท 

- 08/02/2023 AA    13,200,000.00     13,544,141.21  
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มลูค่าตาม 

ราคาตลาด *1 

130 หุน้กู ้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮล

ดิง้ส ์จํากดั (มหาชน) 

- 24/05/2024 A    53,600,000.00     54,580,836.58  

131 หุน้กู ้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮล

ดิง้ส ์จํากดั (มหาชน) 

- 06/11/2023 A    32,400,000.00     32,842,740.17  

132 หุน้กู ้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮล

ดิง้ส ์จํากดั (มหาชน) 

- 06/07/2024 A    16,200,000.00     15,988,125.70  

133 หุน้กู ้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮล

ดิง้ส ์จํากดั (มหาชน) 

- 06/07/2026 A    28,200,000.00     27,522,104.71  

134 หุน้กู ้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮล

ดิง้ส ์จํากดั (มหาชน) 

- 06/05/2025 A    49,900,000.00     50,190,004.83  

135 หุน้กู ้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮล

ดิง้ส ์จํากดั (มหาชน) 

- 06/05/2027 A    26,500,000.00     27,168,528.75  

136 หุน้กู ้ บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พ

เพอรต์ี ้โฮลดิง้ส ์(ประเทศ

ไทย) จํากดั 

- 17/08/2022 AA-    40,200,000.00     40,784,735.53  

 
หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว 
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อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดติภายใน

ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 

ของสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating   

AAA     อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับ

ผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

AA มคีวามเสี่ยงตํ่ามาก บรษิัทมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบัผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA  

A มีความเสี่ยงในระดบัตํ่า บรษิัทมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รบัผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง บรษิทัมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ทีเ่พยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อ

การเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมคีวามสามารถในการชาํระหน้ีทีอ่่อนแอลงเมื่อเทยีบกบั

อนัดบัเครดติทีอ่ยูใ่นระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสี่ยงในระดบัสูง บรษิัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ตํ่ากว่าระดบัปานกลาง และจะได้รบั

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึ่งอาจส่งผลใหค้วามสามารถในการชาํระ

หน้ีอยูใ่นเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสงูมาก บรษิทัมคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑ์ตํ่า และอาจจะหมดความสามารถหรอื

ความตัง้ใจในการชาํระหน้ีไดต้ามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดชาํระหน้ีสงูทีสุ่ด บรษิทัไม่มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตามกําหนดอย่างชดัเจน โดย

ตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อือ้อํานวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อย่างมากจงึจะมคีวามสามารถในการชาํระหน้ีได ้  

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินัดชาํระหน้ี โดยผูอ้อกตราสารหน้ีไม่สามารถชาํระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามกําหนด 
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

ผลการดาํเนินงานส้ินสุด  

ณ วนัท่ี 31 ก.ค. 2565 

นับจากวนั

เร่ิมโครงการ 

(16 ส.ค. 62) 

ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดอืน 

(29 เม.ย. 65) 

6 เดือน 

(28 ม.ค. 65) 

1 ปี 

(30 ก.ค. 64) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.2941* 10.2596 10.3179 10.3135 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ฟิกซ์ อนิคมั สาํหรบักองทุนสาํรอง

เลีย้งชพี 
0.99% 0.34% -0.26% -0.19% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 0.97% 0.03% -0.67% -0.50% 

หมายเหต ุ: - เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ 

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

               - ตวัชี้วดั (Benchmark) คอื  

  (1) Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (1-3 Years) ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 และ 

  (2) Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (1-3 Years, A-up) ในสดัสว่นรอ้ยละ 25 และ  

  (3) อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจํา 1 ปี เฉลีย่ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์    

   ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 

               * NAV ณ วนัที ่27 ก.ค. 2565 

  ผลการดําเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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ภาคผนวก 1 

  1.  รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : 

บรษิทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกใหแ้ก่ผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนสาํรองเลีย้งชพีเท่านัน้ โดยสัง่ซื้อไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุน

และระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน 

1.1   การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม)  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่และ/หรอืดําเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น

การซื้อขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี จดัส่งหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั พรอ้มกบั คาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ ีส่นใจจะลงทุน 

และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ

ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มอืผู้ลงทุน คําขอเปิดบัญชกีองทุนรวม (เฉพาะผู้ส ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดท้ีท่ ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนื  (ถา้ม)ี ในวนัและเวลาทําการ  

สําหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิด

บญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต

จากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

เอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชี  

สําเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสอืบรคิณห์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้อีํานาจลงนามของนิติ

บุคคล  

ทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ ภ.พ.20 

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อีํานาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หนังสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอํานาจ และผูร้บัมอบอํานาจ  

บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ บอจ.5 หรอื บมจ.006 แล้วแต่กรณี 

บญัชรีบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

หรอืเอกสารอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

           1.2     วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

 1.2.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

 วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

 ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก  

 รายละเอยีดในคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด   

 (ถา้ม)ี และนําส่งไดท้ี ่ 

 (1) บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี  

(2)  สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้ 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้นใจสามารถ

สัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวม

ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุในขอ้ 3 วรรค 1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 
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วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน

ครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั และ/หรอื      ในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้

การบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ ัง่ซื้อสามารถทําการสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัทําการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีที่

สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจํานวนเงนิทุนโครงการทีกํ่าหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน บวกด้วย

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยมลูค่าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขทีก่องทุนกําหนด 

การส่งคาํสัง่ซ้ือและชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จํานวนด้วยเงนิ หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิสด ใน

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนหรอืแสดงความประสงค์ให้นําเงนิบางส่วนหรอืทัง้หมดที่ได้รบัจากการเลิก

กองทุนเมื่อครบกําหนดอายุกองทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี บรษิัท

จดัการอาจดําเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี พรอ้มชาํระราคาซื้อ

หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจํานวนทีร่ะบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

(ถา้ม)ี โดยสามารถชาํระค่าซื้อหน่วยลงทนุไดด้งัน้ี 

2.1 การชาํระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 

ผูส้นใจลงทุนสามารถชาํระค่าซื้อหน่วยลงทุนดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์คาํสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทั

จดัการยอมรบั  

สําหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดที่บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบั

เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี สัง่จ่ายเพื่อเข้า

บญัชอีอมทรพัย์ ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซิเพลิ เพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ คอร์ ฟิกซ์ อนิคมั สําหรบักองทุน

สาํรองเลีย้งชพี ” 

(2) บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีด

ไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

2.2 การชาํระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ 

ผูส้นใจลงทุนสามารถชาํระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิไดต้ามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการ

กําหนด ทัง้น้ี หลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิดงักล่าวจะต้องเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้และอยู่

ภายใต้กรอบการลงทุนของบรษิทัจดัการ โดยบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณารบัหรอืไม่

รบัหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีผู่้ลงทุนนํามาชาํระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งจะคํานึงถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน

เป็นสาํคญั 

มูลค่าการจองซื้อจะเท่ากบัมูลค่าหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิที่ผูจ้องซื้อนํามาชําระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งจะคํานวณ

โดยใชมู้ลค่ายุตธิรรมของมูลค่าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนินัน้ ณ วนัทําการของวนัทีท่ํารายการขายคนื/ สบัเปลี่ยนออก

จากกองทุนต้นทาง หรอืตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการซึ่งจะคํานึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคญั โดย

ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์  

ผูจ้องซื้อจะตอ้งดําเนินการส่งมอบหลกัทรพัย์โดยการโอนหลกัทรพัย์ไปยงับญัชขีองกองทุนทีเ่ปิดไวก้บับรษิทัศูนย์รบั

ฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรอืธนาคารแห่งประเทศไทย หรอืผู้รบัฝากทรพัย์สินหรอืตัวแทนเก็บรกัษา

ทรพัยส์นิของกองทุน ตามวธิกีารและเวลาทีบ่รษิทัจดัการกาหนด 
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ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ เพื่อมาซื้อหน่วยลงทุน

ของกองทุนน้ี โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิแทน

เงนิ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถนําหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิดงักล่าวมาชําระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ทัง้จํานวน โดยบรษิัท

จดัการอาจดําเนินการใหม้กีารหกักลบลบหน้ีกนัได ้ทัง้น้ี ขอสงวนสทิธขิึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

ทัง้น้ี การชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การชําระดว้ยเงนิสด หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิสด บรษิัทจดัการ

จะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

สําหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ โดยกรอก

รายละเอียดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการกําหนด และหลักฐานการชําระค่า

สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิัทจดัการยอมรบั ส่งโทรสารไปยงับรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

(ถา้ม)ี 

3.  เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ได้รบัคําสัง่ซื้อและได้รบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้

ส ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบสาํเนาคําสัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไว้

เป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถนําเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิัทจดัการ มาชําระค่า

ซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อนิคมั สําหรบักองทุนสํารองเลี้ยงชพี” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 

ภายใน 2 วนัทําการนับแต่วนัทีท่ ีร่ะบุในใบคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

หากวนัทีท่ี่ระบุในใบคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัทําการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก กองทุนเปิด

ปลายทางจะได้รบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากที่ได้เปิดการเสนอขายไปแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อทําการ

สัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบใุนใบคาํสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การบรหิารของ

บรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม  

    1.3 เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน 

1.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาํสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน

หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิสดเพื่อซื้อหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนได้ทํารายการเพื่อ

จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูล

การซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิ

หรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตให้ดําเนินการเป็น

อย่างอื่นได ้ 

1.3.2  ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ขายหน่วยลงทุน

ใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ หรอืกรณีทีเ่ป็นเชค็หรอืดราฟต ์บรษิทัจดัการจะส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อภายใน 15 วนันับ

แต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้น้ีบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน

ดําเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้(ถา้ม)ี   

1.3.3  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําใหเ้กิด

ความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรือกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่

ดําเนินการตามคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ๆ โดยไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดําเนินการ  

   1.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

1.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ได้รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยพจิารณาตามวนัที่

ส ัง่ซื้อ และไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวนแล้ว  

1.4.2  ในกรณีที่จํานวนเงนิที่ระบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อไม่ตรงกับจํานวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการ

สามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจํานวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีก

เกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  
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1.4.3.  ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการจะ

จดัสรรหน่วยลงทุนตามจํานวนที่ส ัง่ซื้อ ที่ได้ระบุในใบคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยพจิารณาตามวนัทีไ่ด้รบัใบคําสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

1.4.4.  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิัทจดัการไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่

จดทะเบยีนไวต้่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อ

ก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ไดร้บัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้รบัชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนพร้อมกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจํานวนหน่วย

ลงทุนทีส่ ัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata) ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรร

หน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาตามความเหมาะสมโดยไม่จําเป็นต้องแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้าโดยคาํนึงถงึประโยชน์และความเป็นธรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

1.4.5  ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําใหเ้กิด

ความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรร

หรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการดําเนินการ  

   1.5  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

1.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณีดงัต่อไปน้ี ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้

และจดัการกองทนุรวมนัน้สิน้สุดลง 

(1) ในกรณีทีจํ่าหน่ายหน่วยลงทุนไดม้มีูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาทและบรษิัทพจิารณาแล้วเหน็ว่าการจดัตัง้กองทุนไม่

เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณายุตกิารจําหน่ายหน่วยลงทุนและใหถ้ือ

ว่าการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สุดลง 

(2) ในกรณีที่มีเหตุอันจําเป็นและสมควร ทําให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนและ

วตัถปุระสงคข์องกองทุนได ้ 

1.5.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธใินการยกเลิกการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดย

บรษิัทจดัการจะรายงานใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัที่

ยุตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สุดลงในวนัทีแ่จง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

 บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามขอ้ 1.5.1 ภายใน 15 วนันับแต่วนัสิ้นสุดระยะเวลา

การเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึ้นจากเงนิที่ไดร้บัจาก

การจําหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนภายในหน่ึงเดอืนนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน

นัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานัน้

ไดอ้นัเน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิัทจดัการเอง บรษิัทจดัการจะชําระดอกเบี้ยในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละเจด็ครึง่ต่อปี

นับแต่วนัทีค่รบกําหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการชําระเงนิค่าจองซื้อจนครบถ้วน 

 เพื่อประโยชน์ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ล้วตามวรรคหน่ึง ใหใ้ชร้าคาตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน

เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ  

 ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดําเนินการคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอยีดขา้งตน้ เวน้แต่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

1.5.3  ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรร

ทัง้หมด บริษัทจดัการจะคืนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย 

ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถัดจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เว้นแต่ในกรณีที่สมควรและ

จําเป็นจนทําใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักลา่วไดต้ามระยะเวลาขา้งต้น 
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วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

 บรษิัทจดัการจะโอนเงนิหรอืชําระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้ส ัง่ซื้อให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อตามรายละเอยีดในคําขอเปิดบญัชี

กองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิัท

จดัการไม่สามารถคืนเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิีการในคําขอเปิดบญัชกีองทุนของผู้ส ัง่ซื้อได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะ

พจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิัทจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูดํ้าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้  (ถา้ม)ี 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิีการชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามที่บรษิัท

จดัการเหน็สมควร โดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง ณ ทีท่ําการ

ของบรษิทัจดัการ และสถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และ/

หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ  

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิีการซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุน ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนั

เปลีย่นแปลง ณ ทีท่ําการของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขาย

หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ เช่น 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทาง

อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine)   (ถา้ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเทอรเ์น็ต (Internet) (ถา้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (Credit Card) (ถา้ม)ี 

-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

2.2 การซื้อหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ําได ้ 

     2.  รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

 บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 วนัทําการ  

 นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุน  

 ใหแ้ก่ผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนสํารองเลีย้งชพีเท่านัน้ 

      2.1 การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม)  

  2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและ/ หรอืดําเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น

การซื้อขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี จดัส่งหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มกบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้้

ทีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ 

สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชีช้วน คูม่อืผูล้งทนุ คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิด

บญัชกีองทุนรวม) คาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ ีท่ําการทกุแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี ใน

วนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต  

2.1.2 สาํหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทนุรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบคาํขอเปิด   

        บญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต  

        จากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอืน่   
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  เอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชี  

• สาํเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีํานาจลงนามของนิติ

บุคคล  

• ทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ ภ.พ.20 

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อีํานาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

• สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

• หนังสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอํานาจ และผูร้บัมอบอํานาจ  

• บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ บอจ.5 หรอื บมจ.006 แล้วแต่กรณี 

• บญัชรีบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ 

หรอืเอกสารอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

    2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

 2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการสัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี และนําส่งไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  (ถา้ม)ี 

2. สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้หรอื  

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ  

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย ระหว่างเวลา

เริม่ทําการถงึ 15.30 น. โดยบรษิทัจดัการจะกําหนดวนัเริม่ทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วนั นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจด

ทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการซื้อขายหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทําการของประเทศที่

เกีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทําการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจาก

หลกัทรพัย/์กองทุนทีล่งทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทั

จดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาทําการรบัคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิทั

จดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี ทัง้น้ี เป็นไปเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนรวม 

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทนุทีค่าํนวณได ้ณ สิน้ทาํการ ขายหน่วยลงทนุนัน้ (ราคาซื้อ

หน่วยลงทุนหมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อคํานวณราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัทําการซื้อหน่วยลงทุนนัน้หกัดว้ย

ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอื 

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย(์ถา้ม)ี) โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามลูค่าขัน้ตํ่าในการซือ้หน่วย

ลงทุน (ถา้ม)ี 
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การส่งคาํสัง่ซ้ือและชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1. ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งชาํระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จํานวนดว้ยเงนิ หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิสด ใน

กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่ของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมน้ี 

บรษิทัจดัการอาจดําเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี พรอ้มชาํระราคา

ซื้อหน่วยลงทนุใหค้รบถ้วนตามจํานวนทีร่ะบุในคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ

คนื (ถา้ม)ี โดยสามารถชาํระค่าซื้อหน่วยลงทุนไดด้งัน้ี 

2.1  การชาํระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 

ผูส้นใจลงทุนสามารถชาํระค่าซื้อหน่วยลงทุนดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต์ คาํสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดที่

บรษิทัจดัการยอมรบั  

สาํหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบั

เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี สัง่จ่ายเพื่อเขา้

บญัชอีอมทรพัย ์ชือ่บญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ฟิกซ์ อนิคมั สาํหรบักองทุน

สาํรองเลีย้งชพี ” 

(2) บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทนุของกองทุน โดยบรษิทัจดัการจะระบุ

รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

2.2  การชาํระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ 

ผูส้นใจลงทุนสามารถชาํระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิไดต้ามวธิกีารทีบ่รษิทั

จดัการกําหนด ทัง้น้ี หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิดงักล่าวจะตอ้งเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

และอยูภ่ายใต้กรอบการลงทุนของบรษิทัจดัการ โดยบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณารบั

หรอืไม่รบัหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิทีผู่ล้งทุนนํามาชาํระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน ซึง่จะคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

มลูค่าการจองซื้อจะเท่ากบัมลูค่าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีผู่จ้องซื้อนํามาชาํระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน ซึง่จะคาํนวณ

โดยใชม้ลูค่ายุตธิรรมของมลูค่าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นินัน้ ณ วนัทาํการของวนัทีท่ํารายการขายคนื/ สบัเปลีย่นออก

จากกองทุนตน้ทาง หรอืตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการซึง่จะคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดย

ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์  

ผูจ้องซื้อจะตอ้งดําเนินการส่งมอบหลกัทรพัยโ์ดยการโอนหลกัทรพัย์ไปยงับญัชขีองกองทุนทีเ่ปิดไวก้บับรษิทัศูนยร์บั

ฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั หรอืธนาคารแห่งประเทศไทย หรอืผูร้บัฝากทรพัยส์นิหรอืตวัแทนเกบ็รกัษา

ทรพัยส์นิของกองทุน ตามวธิกีารและเวลาทีบ่รษิทัจดัการกาหนด 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทนุของกองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ เพื่อมาซื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุนน้ี โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัชาํระค่าขายคนื 

หน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิแทนเงนิ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถนําหลกัทรพัย์หรอื

ทรพัยส์นิดงักล่าวมาชาํระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนไดท้ัง้จํานวน โดยบรษิทัจดัการอาจดําเนินการใหม้กีารหกักลบลบหน้ี

กนัได ้ทัง้น้ี ขอสงวนสทิธขิึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

ทัง้น้ีการชาํระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่มใ่ช่การชาํระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วย

ลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดยกรอก

รายละเอยีดในคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี ส่งโทรสารพรอ้ม

หลกัฐานการชาํระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 
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3.  เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัคาํสัง่ซื้อและไดร้บัชาํระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อ

เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี จะมอบสาํเนาคาํสัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน

ไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

   2.3  เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาํสัง่ซื้อถูกตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน

และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ํารายการเพือ่จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้

หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ

แลว้เท่านัน้ ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่

บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหดํ้าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ในกรณีทีก่ารชาํระเงนิดว้ยคาํสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟตด์งักล่าว ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ ัง่ซื้อ

หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้และจะดําเนินการนําส่งเชค็

หรอืดราฟตนั์น้คนืแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืจากธนาคารผูเ้รยีกเกบ็ 

ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืดําเนินการดงักลา่วแทนบรษิทัจดัการได ้ 

2.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําใหเ้กดิ

ความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชือ่เสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่

ดําเนินการตามคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ๆ โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดําเนินการ  

   2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามคาํสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชาํระเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ด

ทะเบยีนไวต้่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อน

ไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดช้าํระค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้ม

กนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อและที่

สามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata)  

2.4.2  ในกรณีทีจํ่านวนเงนิทีร่ะบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจํานวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการสามารถ

เรยีกเกบ็ไดจ้รงิในวนัทําการขายทีบ่รษิทัจดัการทํารายการ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจํานวน

เงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.4.3  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อื

หน่วยลงทุนภายในวนัทําการถดัจากวนัทําการขายหน่วยลงทุนของคําสัง่ซื้อนัน้ ๆ เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนั

ระยะเวลาการคาํนวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามที่

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนกําหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนที่

ไดร้บัการจดัสรรแล้วใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการคาํนวณดงักล่าว 

2.4.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําใหเ้กดิ

ความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งตอ่ชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรร

หรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการดําเนินการ  

   2.5  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้อ่สาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตใุหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการ

จะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไมม่ดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนั

ทําการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุ  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ นําฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อ หรอืชาํระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 
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ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของ   ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 

หรอืกรณีอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวน

สทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนืเป็นผูดํ้าเนินการคนืเงนิดงักลา่วแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชาํระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามทีบ่รษิทัจดัการ

เหน็สมควร โดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง ณ ทีท่ําการของบรษิทัจดัการ 

และสถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์อง

บรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน ตามที่

บรษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง ณ ทีท่ําการของ

บรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืประกาศทาง

เวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ เช่น 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดเ้ป็น

ประจําอย่างสมํ่าเสมอ  

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย ์(ถา้ม)ี หากขอ้มลูไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุน

ดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์

ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine) (ถา้ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเทอรเ์น็ต (Internet) (ถา้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (Credit Card) (ถา้ม)ี 

-  สื่ออืน่ใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

2.3  การซื้อหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ําได ้ 

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาทําการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่

กองทุนโดยรวม โดยไมถ่อืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง ณ ทีท่ําการของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อ

คนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ  

4.  กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งคาํสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการ

ไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการขายหน่วย

ลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนั นับแต่วนัทีม่กีาร

ส่งคาํสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดดํ้าเนินการตามคําสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มลู

ทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วย

ลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารทําธุรกรรมใดๆ เป็นเวลา 1 ปี 

โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า  
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6.  บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

7.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจําป็นตอ้งเปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหแ้ตกต่างจากที่

กําหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผกูพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเน่ืองจากมกีารเปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลาในการใหบ้รกิาร

ของผูใ้หบ้รกิารตามทีส่าํนักงานกําหนดซึง่สง่ผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวม

สามารถดําเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจําเป็น ทัง้น้ี ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทนุรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการ

หรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

   2.6  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน : ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

3.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน:  

3.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

3.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการจะเริม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน 15 วนัทําการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจด

ทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทนุรวม 

3.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 

3.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

3.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ

บรษิทัจดัการจะเปิดใหผู้ถ้ือหน่วยสามารถขายคนืหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถส่งคาํสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุนหน่วยลงทุนไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ทําการถงึเวลา 15.00 น.   

3.4.1.1 การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

1)  ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่งคําสัง่ขายคนื และหลกัฐานการขายคนืซึ่งเป็นไปตาม

รายละเอยีดในขอ้ 3.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ

2)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงนิหรอืเป็นจํานวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่างหน่ึง 

โดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

ไดท้ีบ่รษิัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการ

อาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี และ

นําส่งได้ที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหรือสามารถส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนทาง

โทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื   

เอกสารประกอบการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งคําสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปน้ี เว้นแต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิัท

จดัการเป็นอย่างอื่น 

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

หนังสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอํานาจ และผูร้บัมอบอํานาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต 
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วนัเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่งคาํสัง่ขายคนื และหลกัฐานการขายคนืซึง่เป็นไปตาม

รายละเอยีดในขอ้ 3.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ 

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนนัน้ (ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อคาํนวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้

วนัทําการรบัซื้อคนืนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามลูค่าขัน้ตํ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  

3.4.2.2 การชาํระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทุน บรษิทัจดัการจะดําเนินการชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทํา

การนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน

ต่างประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน

ต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการชาํระราคา 

เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย

ลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจาก

สํานักงาน ก.ล.ต บรษิัทจดัการจะชําระเงนิให้ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัคํานวณมูลค่าและ

ราคาดังกล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผัน โดยมิให้นับรวมวนัหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุน

ต่างประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน

ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา และหรอืกรณีตามข้อ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืน

หน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิทัจดัการจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่าย

เฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืโดยนําเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื

วธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต  ตามที่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีทีช่ําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งใหผู้้

ถอืหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย ์หรอืโดยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบั

ซื้อคนืเป็นผูดํ้าเนินการดงักล่าว  

หรอืบรษิัทจดัการจะดําเนินการให้มกีารหกักลบหน้ีกนัให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่ของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีที่ไม่มรีายละเอียดระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถชําระเงนิให้

ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนตามวธิีการในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผู้ส ัง่ขายคนืได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะ

พิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้น้ี บริษัทจัดการอาจ

มอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูดํ้าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการ

ได ้(ถา้ม)ี 

3.4.2.3  เงื่อนไขในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

1.  คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ขายคืนถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจดัการได้รบัและได้ทํา

รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมีจํานวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วย

ลงทุนเพยีงพอกบัจํานวนหน่วยลงทุนที่ส ัง่ขายคนื ทัง้น้ีผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลิกหรอืเพกิถอนการสัง่

ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหดํ้าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้น้ี ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมจํีานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่า

ขอ้มลูทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลทําใหห้น่วยลงทุน

ของผู้ถอืหน่วยลงทุนมมีลูค่าตํ่ากว่ามูลค่าหรอืมจํีานวนตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถ้าม)ี 
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บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจํานวนที่ปรากฏในสมุด

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

2.  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทุนทีท่ํารายการขายคนืสมบูรณ์แล้ว ในสมุดทะเบียนผู้

ถือหน่วยลงทุนในวนัทําการถดัจากวนัทําการขายคนืหน่วยลงทุนของคําสัง่ขายคนืนัน้ ๆ เว้นแต่บรษิัทจดัการ

ไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา

รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนกําหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทุนทีท่ํารายการขายคนืสมบูรณ์แลว้ตามวรรค 1 ภายใน

วนัทําการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการคาํนวณดงักล่าว 

3.  ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่

ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงที่จะรบัชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ บรษิัท

จดัการอาจชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น โดยได้รบัความเห็นชอบจาก

ผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้น้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 9. การชําระค่ารบัซื้อคนื สบัเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ 

4. ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจยกเลกิคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้ภายในวนัสุดทา้ยในการรบัเอกสารแสดงความจํานงใน

การขายคนืหน่วยลงทุน และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ 

3.4.2.4  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนั

ทําการนับแต่วนัรบัซื้อคนื หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ดําเนินการนําส่ง เว้นแต่กรณีบรษิัท

จดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน

หน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัคํานวณมูลค่าและราคาดงักล่าว

ตามที่ได้รบัการผ่อนผนั โดยมิให้นับรวมวนัหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มี

ลกัษณะในทํานองเดยีวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผล

กระทบต่อการชําระราคา หรอืโดยใหผู้้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ดําเนินการนําส่ง และหรอืกรณีตามข้อ 

“การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนตามคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน”   

บรษิัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือ

รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่

ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

3.4.2.5 เงื่อนไขอื่นๆ 

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ตามที่

บรษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง 

ณ ที่ทําการของบรษิัทจดัการ และสถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วย

ลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ  

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกให้แก่ผู้

ถอืหน่วยลงทน ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั

ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ณ ทีท่ําการของบรษิทัจดัการ และสถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืที่ใช้

ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ เช่น 

2.1 การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิาร ธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีาร

ทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแตบ่างส่วน เช่น  

-  การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine) (ถา้ม)ี 
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-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telebanking) (ถา้ม)ี 

-  อนิเทอรเ์น็ต (Internet) (ถา้ม)ี 

-  สื่ออืน่ใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

2.2  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ําได ้

3. กรณีผูข้ายคนืหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่

ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการ

ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  

ทัง้น้ี ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 

วนันับแต่วนัที่มกีารส่งคําสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้ดําเนินการตามคําสัง่ขายคนืทาง

โทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บั

เอกสารตัวจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้

บรษิทัจดัการดําเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม 

หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม ตามทีบ่รษิัทจดัการเห็นสมควร โดยจะประกาศให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทําการของบรษิัทจดัการ และสถานทีต่ิดต่อของผู้สนับสนุน

การขายและรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ   

5. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า  

6. บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่

ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใิน

การรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

7. ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนให้

แตกต่างจากที่กําหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อันเน่ืองจากมีการ

เปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการใหบ้รกิารของผู้ใหบ้รกิารตามทีส่ํานักงานกําหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย

ทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถดําเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเทา่ทีม่คีวามจําเป็น 

ทัง้น้ี ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

3.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื :  ทุกวนัทําการ 

3.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื :  

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกติ : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่งคําสัง่ขายคนื และหลกัฐานการขายคนืตาม

รายละเอยีดในขอ้ 3.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ  

3.7. การขายคนืหน่วยลงทุน :ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

3.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนปกต ิ: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่งคําสัง่ขายคืน และหลักฐานการขายคนืซึ่ง

เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 3.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิโดยบรษิทัจดัการจะรบัซื้อคนืตามราคา

หน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้  

3.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

(ถา้ม)ี 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ฟิกซ์ อนิคมั สาํหรบักองทนุสาํรองเลีย้งชพี  31 

4. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึง่มาจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่ภายใตก้ารจดัการของ

บรษิทัจดัการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

หรอืหวัขอ้การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

4.1  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการ   

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วย

ลงทุนครัง้แรกตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

4.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

4.2.1 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

        กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ี ไปยงักองทุนอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ สามารถ

สัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืเอกสารอื่นใดที่

บรษิทัจดัการกําหนด    (ถา้ม)ี (ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขอรบัไดท้ีบ่รษิทัจดัการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้

ม)ี ในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี และนําส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และบรษิทัจดัการจะ

ดําเนินการนําเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุต้นทางน้ี ไปชาํระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตาม

รายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด เมื่อ

บรษิทัจดัการไดท้ํารายการสบัเปลี่ยนแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้

แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหดํ้าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้กําหนดเรื่องมลูค่าขัน้ตํ่าในการขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่

ประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

       กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ มายงักองทุนน้ี

สามารถขอรบัหนังสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

คาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี ไดท้ีท่ ีท่ําการทุกแห่งของ

บรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี ในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้

เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืคําสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทนุ หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ

กําหนด (ถา้ม)ี และนําส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เมื่อบรษิทัจดัการไดท้ํารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้

ส ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหดํ้าเนินการเป็น

อย่างอื่นได ้ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้กําหนดเรื่องมลูค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้กําหนดเรื่องมลูค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่

ประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(สาํหรบัผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบคาํขอ

เปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิด

บญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

 4.2.2 วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
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      กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ามเงื่อนไขวนัเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทําการของประเทศที่

เกีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทําการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิทัจดัการ

เหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี  

   กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ามเงื่อนไขวนัเวลาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทําการของประเทศที่

เกีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทําการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิทัจดัการ

เหน็สมควร โดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ณ ทีท่ําการของบรษิทัจดัการ 

และสถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์อง

บรษิทัจดัการ  

 4.2.3 ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

                    กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทนุต้นทาง  

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทําการรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุนนัน้ ทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคาํสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบูรณ์ และไดท้ํารายการ

สบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทนุ ทีค่าํนวณได ้ณ สิ้นวนัทําการขายหน่วยลงทุนนัน้ 

หลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคาํสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บั

ชาํระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง และไดท้ํารายการสบัเปลีย่นแล้ว บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

(ถา้ม)ี  

                    เง่ือนไขในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

1.  กรณีทีก่องทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทางและผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมจํีานวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วย

ลงทุนสงูกว่าขอ้มลูทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลทําใหห้น่วย

ลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีลูค่าตํ่ากว่ามลูค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้

ถอืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจํานวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไปยงั

กองทุนปลายทาง  

ทัง้น้ีหากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักล่าว ตามทีบ่รษิทัจดัการ

เหน็สมควร โดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ณ ทีท่ําการของบรษิทั

จดัการ และสถานทีต่ดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืประกาศทาง

เวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการทํารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายหรอื

ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการกําหนด  

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลง

ทนตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง ณ 
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ทีท่ําการของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/

หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทาง

อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

- การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (Internet) (ถา้ม)ี 

- สื่ออืน่ใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

1.2  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ําได ้ 

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อ

ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 

วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง ณ ทีท่ําการของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซื้อ

ขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3.    บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ” “การไมข่ายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบั

ซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีด

โครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคาํสัง่สบัเปลีย่นใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วย

ลงทุนโดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทั

จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการ

ดําเนินการ 
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ภาคผนวก 2 

ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ : 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลาย

อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

กําหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนใหค้วาม

เหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิัท

จัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข 

เปลี่ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทัง้น้ี ในกรณี

ดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยคํานึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย

ลงทุนเป็นสาํคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการดําเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแล้ว 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ในขอ้ 1 ประเภทของหลกัทรพัย์

หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศน้ี ซึง่มคุีณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงัน้ี 

1.1  ไม่มขีอ้กําหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ําใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร                    

1.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุน 

ไดดํ้าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผู้

ออกตราสารได)้  

1.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรบัปรุงเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอซึง่ บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่นํามา

ประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักลา่วตอ้งอา้งองิ

จากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทําตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีกํ่าหนดในขอ้ 1. 

2.1  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักลา่วเพื่อชาํระหน้ีการคา้  B/E หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลั

หรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี 

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2.1.2  ธนาคารออมสนิ 

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

2.1.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

    2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

    2.1.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

    2.1.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

 2.1.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จํานวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถ้าม)ี 

ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.2  การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงัน้ี 

2.2.1  SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกบั underlying ประเภทเดยีวกบั underlying ของ derivatives ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 

ขอ้ 1 

2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลทําใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัยส์นินัน้ตอ้งเป็นทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถ

ลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
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และเป็นทรพัยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยก่อนการลงทนุ บลจ. ต้องจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทนุทีอ่าจ

ทําใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย 

2.2.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้กําหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ต้องยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN ดงักล่าวก่อนครบ

อายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.2.4  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ  บลจ. ตอ้งดําเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปน้ีก่อนการลงทนุ 

2.2.4.1  ใหผู้อ้อก SN คาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน  

ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของบลจ. ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทําการถดัไป 

2.2.4.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนัียสาํคญัใหผู้อ้อก SN คาํนวณและแจง้มลูค่า

ยุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี

ความในวรรคหน่ึงไม่นํามาใชบ้งัคบักบักรณีทีเ่ป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอขายตามหลกัเกณฑท์ี่

กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีทีอ่อก

ใหม่ 

 ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   

  ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย 

1. กรณีเป็นหน่วย CIS  

1.1  มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสาํหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และ

ขอ้ 1.3  

1.2  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่ใชก้บัการลงทนุในหน่วย CIS 

ของกองทนุรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแท่ง) 

1.2.1   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF กองทุนสามารถลงทุนได ้

1.2.2   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีํานวณตามสดัส่วน (Pro Rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit 

ของกองทุนนัน้ 

1.2.3   มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วธิีคํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Product Limit 

สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 

1.2.4   มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Global Exposure Limit ของกองทุนนัน้ 

1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนรวมฟีด เดอร์ 

2.  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีกํ่าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1 

2.1  มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสาํหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 

2.2  จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
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8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงัน้ีทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย์ 

1.2  บรษิทัเงนิทุน 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ 

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย์ 

1.5  บรษิทัประกนัภยั 

1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการทํา Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงัน้ี 

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัตา่งประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งม ีCredit Rating อยู่ในอนัดบั 

Investment Grade  

2.2  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมาย

เฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กํีาหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋

ทีถ่งึกําหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 

2.4 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

2.4.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้า

จากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีguarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.5  ตราสารหน้ีซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหน้ี หรอื ทีม่ขีอ้มลูราคาทีน่่าเชือ่ถอืและอา้งองิ

ไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

2.5.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั Credit Rating ระยะสัน้

ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6  ตราสารหน้ีซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหน้ี หรอื ทีม่ขีอ้มูลราคาทีน่่าเชื่อถอืและ

อา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

2.6.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั Credit Rating ระยะสัน้

ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7  ทรพัยส์นิอืน่ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

3. ระยะเวลาการรบัชําระหน้ีของ Reverse Repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  
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4. ขอ้กําหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิาํหรบัการลงทุนใน Reverse Repo  

4.1  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีกํ่าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) หรอื TSFC 

4.2  หา้มนําหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงัน้ี 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้กําหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ 

เงื่อนไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3  มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ วนัเริม่ต้นสญัญา ตอ้งมมีลูค่าเป็นไปตามสมการการคาํนวณตามวธิกีาร ดงัน้ี  

มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (ราคาซือ้ x (1 + discount rate)) 

ทัง้น้ี ราคาซื้อ = ราคาทีก่องทุนชําระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซื้อหลกัทรพัย ์หรอืตราสารตาม  

Reverse Repo  

4.4  การดํารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

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

4.4.2 ในกรณีทีม่ลูค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บรษิทัจดัการตอ้งเรยีกให้

คู่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีส่ามารถใชใ้นการทํา Reverse Repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อให้

มลูค่ารวมของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ือ้และทรพัยส์นิทีโ่อนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนัทําการ

ถดัจากวนัทีม่ลูค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ือ้ลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิ้นวนั มมีลูค่าน้อย

กว่ามลูค่า Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกนิ 5 ลา้นบาท หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่

จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมกีารกําหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสญัญาซึง่ไดกํ้าหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของ

คู่สญัญา (counterparty risk) แลว้ บรษิทัจดัการจะไม่ดําเนินการตามขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

4.5  การคาํนวณมลูค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้าํนวณดงัน้ี 

4.5.1 คาํนวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo จนถงึวนัทีม่กีารคาํนวณ 

4.5.2 คาํนวณเป็นรายธุรกรรม หรอืคาํนวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง Reverse Repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมอียู่กบัคู่สญัญาราย

เดยีวกนัและมขีอ้ตกลงกําหนดใหส้ามารถบงัคบัชาํระหน้ีตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้

หรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก Reverse Repo รายการอื่นได ้

 4.6  discount rate ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ ตอ้งเป็นการกําหนดขึน้โดยคํานึงถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตรา

สารทีซ่ือ้แลว้ 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยมืหลกัทรพัย ์(securities lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการ ลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่่สญัญาดงักล่าวกระทําการในฐานะ

ตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ีทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืดําเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4  ธนาคารเพื่อการนําเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณิชย์ 

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9  กองทุนส่วนบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 
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1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 

1.11  นิตบิุคคลอื่นตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการกําหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรอืหลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยทําหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งดําเนินการดงัน้ี 

3.1 ดําเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็นหลกัประกนัดงัน้ี  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่ี

กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กํีาหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋และ

เป็นตัว๋ทีถ่งึกําหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

3.1.5.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ที่

ไดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.1.6 ตราสารหน้ีทีม่ ีCredit Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade 

3.1.7 หนังสอืคํ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทนุ  

3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50 ทัง้น้ี ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบายการลงทุนในตราสารทุน 

กองทนุจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2  ดําเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืดําเนินการโดยวธิอีืน่ซึง่จะมผีลให ้บลจ. สามารถ

บงัคบัชาํระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3  หา้มนําหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืทําใหไ้มส่ามารถบงัคบัตามหลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่

เป็นการบงัคบัชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัยนั์น้เอง 

3.4  ดํารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิ้นวนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5  ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหนํ้าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงัน้ี 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงัน้ี 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กํีาหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ที่

ถงึกําหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่างหน่ึงอย่างใดดงัน้ี 

3.5.2.3.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer Rating ตอ้งเป็น 

Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4 Reverse Repo สาํหรบัตราสารภาครฐัไทย 
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4. ลกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญาตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว่์าดว้ยขอ้กําหนดเกี่ยวกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการ

ยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี  6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1.  ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่าง ดงัน้ี 

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น Credit Rating หรอื Credit Event เป็นต้น 

1.5 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  

1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

1.7 Underlying อื่นตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีที ่Derivatives อา้งองิกบัราคาของ Underlying ขา้งต้น ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั(spot price) หรอืราคา

สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้น้ี ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบ

ของดชันีดงักลา่ว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2.  เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมื่อ 

   2.1 กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทนุไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

 2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

2.2.1 Derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC Derivatives ดงัน้ี 

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็น ธนาคารพาณิชย.์ ธนาคารทีม่ี

กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย Derivatives หรอืผูค้า้ Derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตให้

ประกอบธุรกจิ Derivatives ทีอ่ยู่ภายใตก้ารกํากบัดูแลโดยหน่วยงานกํากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

 2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อ Derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถ

ลงทุนได ้ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 

3.1 เป็นดชันีทีม่กีารกําหนดวธิกีารคาํนวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ Underlying หรอืปัจจยัต่าง ๆ ที่

นํามาใชใ้นการคาํนวณ และมกีารคํานวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทัง้น้ี Underlying 

หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมน้ํีาหนัก ≤ 20% ของน้ําหนักทัง้หมด 

3.2.1.2 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมน้ํีาหนัก ≤ 35% ของน้ําหนักทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอืน่ตอ้งมน้ํีาหนักไม่เกนิอตัราทีกํ่าหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน้ําหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งนําองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอื

น้ํามนัดบิมาพจิารณา 
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3.2.2 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงัน้ี 

3.2.3.1 เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2 เมือ่คาํนวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (Pro Rata) เสมอืนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอืสญัญานัน้โดยตรง

แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Single Entity Limit ของกองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและทําหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทั ทัง้น้ี หากปรากฏว่าสถาบนั

ดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมี

ประสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกวนัทําการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งคํานวณจากตวัแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรอืหลายอย่างดงัน้ี 

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

3.5.2 ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่าํนวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้

หน่ึง 

3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศ

ไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคาํนวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว่้าวธิกีารคํานวณของผูพ้ฒันา

ดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผูกพนั (cover rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจํานวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทนุอาจตอ้งชาํระหน้ี

ตามขอ้ตกลงเมือ่ Derivatives สิ้นสุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กําหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุนใน Derivatives 

ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงัน้ี 

6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของ

แต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของ บลจ.  ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทําการ

ถดัไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบตอ่ราคาของ Derivatives อย่างมนัียสาํคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้

มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Credit Derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข ดงัน้ี 

7.1   เขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2   เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ Credit Derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัน้ี 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่  การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถใน

การชาํระหน้ีตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระ

ผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซื้อประกนั

ความเสีย่งครบกําหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่มเ่กดิ Credit Event ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวนัครบกําหนดตามปกต)ิ  ทัง้น้ี ไม่
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ว่า obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่

กําหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่าํระหน้ีเมือ่เกดิ Credit Event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหน่ึง

เป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุ่ม 

obligation ซึง่จะมกีารชาํระราคากนัเฉพาะในส่วนของสนิทรพัยร์ายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกดิ Credit 

Event ขึน้กบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งของสนิทรพัยอ์า้งองิทีเ่กดิจากการ

ลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทน

ในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรม

ของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูค่า

ยุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ Credit Event หรอืครบกําหนดสญัญา (กรณี

ไม่เกดิ Credit Event) 

7.3   ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีกํ่าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรอืสญัญามาตรฐาน

อื่นตามทีส่าํนักงานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์หรอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขีอ้กําหนดทีท่ําใหส้ทิธทิีกํ่าหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

ที ่Credit Derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้กําหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คูส่ญัญา 

        2.  ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนต่างประเทศ : 

บรษิัทจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิีอื่น อย่างใดอย่างหน่ึงหรอื

หลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน

กําหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอื

เพิ่มเติมประเภทหรอืลักษณะของหลักทรพัย์หรอืทรพัย์สินหรอืการหาดอกผลโดยวธิีอื่น และหากบรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าเป็น

ประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ตดงักล่าวโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทัง้น้ี ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้อง

ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยภายใตส้ถานการณ์นัน้ๆ โดยคาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคญั โดยจะไม่ถอืว่า

เป็นการดําเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 

ทัง้น้ี การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรอืเป็นนการทําสญัญาในประเทศที่มี

หน่วยงานกํากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีม่กีารซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศที่

เป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใดๆนอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ในขอ้ 2 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอื

ทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนต่างประเทศน้ี ซึ่งมคุีณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงัน้ี 

1.1  ไม่มขีอ้กําหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ําใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร                    

1.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุน 

ไดดํ้าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผู้

ออกตราสารได)้  

1.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรบัปรุงเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอซึง่ บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อนํามา

ประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักลา่วตอ้งอา้งองิจาก

แหลง่ขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทําตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีกํ่าหนดในขอ้ 1. 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ฟิกซ์ อนิคมั สาํหรบักองทนุสาํรองเลีย้งชพี  9 

2.1   ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อชาํระหน้ีการคา้  B/E หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลั  

 หรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี 

  2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

  2.1.2  ธนาคารออมสนิ 

  2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

  2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

  2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

  2.1.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

  2.1.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

  2.1.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

  ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จํานวน   

  รวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.2   การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงัน้ี 

  2.2.1  SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกบั underlying ประเภทเดยีวกบั underlying ของ derivatives    

  ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1 

  2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลทําใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัย์สนินัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถ

ลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 

และเป็นทรพัยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนทีอ่าจ

ทําใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักลา่วไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย 

  2.2.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้กําหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน    

  SN ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

  2.2.4  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในต่างประเทศ  ตอ้งปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฏในระบบขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืไดซ้ึง่เป็นที่

ยอมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏบิตัสิากล และ บลจ. ตอ้งดําเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปน้ีก่อน

การลงทุน 

2.2.4.1 ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN ซึง่เกดิจากวธิกีารคาํนวณ                         

 เดยีวกบัทีใ่ชใ้นการคํานวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าว ให ้บลจ. ทุก  

 วนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของ   

 บลจ. ใหค้ํานวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทําการถดัไป 

2.2.4.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนัียสาํคญัใหผู้อ้อก SN ส่ง 

 ราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัท ี

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  

ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 

  1.  กรณีเป็นหน่วย CIS  

1.1   มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสาํหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และ

ขอ้ 1.3 

1.2   เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

1.2.1.  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารกํากบัดูแลของหน่วยงานต่างประเทศทีกํ่ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซื้อ

ขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO  หรอืเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่กีารซื้อขายในตลาดซื้อ

ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 
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1.2.2. CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารกํากบัดูแลของหน่วยงานกํากบัดูแลทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO   

 1.2.3  ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์

การกํากบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการสาํหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุนรายย่อยของประเทศนัน้ 

1.3   ประเทศทีกํ่ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอย่างเพยีงพอทัง้น้ี ตามรายชื่อประเทศที่

สาํนักงานกําหนด 

1.4   ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักลา่วตอ้งมกีารจํากดัการกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมี

เหตุจําเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการลงทุน ดงัน้ี (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของ

กองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแท่ง) 

  1.4.1   มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วธิคีํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit 

ของ MF นัน้ ทัง้น้ีหลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 

  1.4.2   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit สาํหรบั

ทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

  1.4.3 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้ 

ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที ่MF ลงทุน ตอ้งเป็นกองทุนทีมุ่่งเน้นลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF 

สามารถลงทุนได ้และเมื่อนําทรพัย์สนิทีไ่ม่สามารถลงทุนไดม้าคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้จะต้องไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ 

NAV ของ MF ดงักล่าว 

1.5   ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุน

ทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีทีม่คีวามจําเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน  ทัง้น้ี 

โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานโดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความจําเป็น และ

ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย 

2.  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีกํ่าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1 

2.1  มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสาํหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 

1.3 

2.2  จดทะเบยีนในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคนื (Reverse Repo) 

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 
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ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(Securities Lending)  

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่าง ดงัน้ี 

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น Credit Rating หรอื Credit Event เป็นต้น 

1.5 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  

1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

1.7 Underlying อื่นตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคา

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้น้ี ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ทีเ่ป็นองค์ประกอบของ

ดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1 ก ร ณี  MFไ ด้ ร ะ บุ เกี่ ย ว กั บ ก า ร ล ง ทุ น ใน  Derivatives แ ล ะ  Underlying ข อ ง  Derivatives ที่ จ ะ ล ง ทุ น ไ ว้ อ ย่ า ง 

  ชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

 2.2.1 Derivatives on Organized Exchange 

 2.2.2 OTC Derivatives ดงัน้ี 

 2.2.2.1  กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็น ธนาคารพาณิชย.์ ธนาคารทีม่กีฎหมาย

เฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซื้อขาย Derivatives หรอืผูค้า้  Derivatives 

 2.2.2.2  กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ 

Derivatives ทีอ่ยูภ่ายใต้การกํากบัดูแลโดยหน่วยงานกํากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ 

IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ   WFE  

2.3 ในกรณีที่จะต้องมกีารชําระหน้ีด้วยการส่งมอบสนิค้าเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลง สนิคา้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สินที่กองทุนสามารถ

ลงทุนได ้ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 

3.1 เป็นดชันีทีม่กีารกําหนดวธิกีารคํานวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ Underlying หรอืปัจจยัต่างๆ ทีนํ่ามาใชใ้น

การคํานวณ และมกีารคํานวณดชันีให้เป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี ทัง้น้ี Underlying หรอืปัจจยั

ดงักล่าวตอ้งมกีารเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมน้ํีาหนัก ≤ 20% ของน้ําหนักทัง้หมด 

3.2.1.2 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมน้ํีาหนัก ≤ 35% ของน้ําหนักทัง้หมด 

ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที่กําหนด ในข้อ 3.2.1.1 การ

พจิารณาการกระจายน้ําหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งนําองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ

มาพจิารณา 
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3.2.2 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ 

3.2.3   ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงัน้ี 

3.2.3.1 เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อคํานวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (Pro Rata) เสมอืนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอืสญัญานัน้โดยตรง

แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Single Entity Limit ของกองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีที่ได้รบัการพฒันาโดยสถาบนัที่มคีวามน่าเชื่อถือและทําหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบรษิัท ทัง้น้ี หากปรากฏว่าสถาบัน

ดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ต้องจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพ

ดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทกุวนัทําการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณจากตวัแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรอืหลายอย่างดงัน้ี 

3.5.1 ราคาปัจจุบนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Futures Price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์

3.5.2 ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่าํนวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 

3.5.3 ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5 (2) 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งคํานวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทย

หรอืต่างประเทศ หรอืคํานวณจากราคาสนิค้าและบรกิารที่ บรษิัทจดัการแสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดชันี

ดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.  หลักเกณฑ์การจดัให้มีทรพัย์สนิที่เพียงพอต่อการชําระหน้ีตามภาระผูกพัน (Cover Rule) บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรพัย์สนิของ

กองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจํานวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจต้องชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมื่อ Derivatives สิน้สุดลงไว้

ตลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying 

ไม่ใช่สิง่เดียวกับทรพัย์สนิที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน Derivatives ดงักล่าวต้องเป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กําหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงัน้ี 

6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่

ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของ บลจ.  ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทําการถดัไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมนัียสําคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคํานวณและแจง้มูลค่า

ยุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Credit Derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงัน้ี 

7.1   เขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2   เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ Credit Derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัน้ี 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการ

ชาํระหน้ีตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนั

ทีจ่ะต้องชําระเงนิตามข้อตกลงซื้อประกนัความเสีย่งเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นโดยจะมผีลให้ข้อตกลงซื้อประกนัความ

เสี่ยงครบกําหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด Credit Event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบกําหนดตามปกติ) ทัง้น้ี ไม่ว่า 

obligation จะมเีพียงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึ่งกําหนดให้

ผูข้ายประกนัความเสี่ยงมหีน้าที่ชําระหน้ีเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกบั obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก 

(First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมี
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การชําระราคากนัเฉพาะในส่วนของสนิทรพัยร์ายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั obligation 

ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรพัย์อ้างอิงที่เกิดจากการ

ลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบัจากสนิทรพัย์อ้างองิ โดยผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนใน

อตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัที่อ้างองิกบัอตัราดอกเบี้ยตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรพัยอ์้างองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ื้อประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรม

ของสนิทรพัย์อ้างอิงให้กบัผูข้ายประกนัความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด Credit Event หรอืครบกําหนดสญัญา (กรณีไม่เกิด 

Credit Event) 

7.3   ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีกํ่าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่น

ตามทีส่าํนักงานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขีอ้กําหนดทีท่ําใหส้ทิธทิีกํ่าหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

ที ่Credit Derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้กําหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

3. ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทนุรวม : 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย ์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวม ตามทีส่ํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศ กําหนดดงัต่อไปน้ี 

ในกรณีทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน  บรษิทัจดัการจะ

ลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  

      แต่ตํ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 ไม่จํากดัอตัราส่วน 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

4.1  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้น้ี เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที่รฐับาลเป็น

ประกนั  

 

ไม่เกนิ 20% 

(หรอืไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศ

หรอืผู้มภีาระผูกพนัมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดย

เลื อ ก ใช้  Credit Rating แบ บ  national scale ซึ่ ง

ประเทศนั ้นต้องมี sovereign Rating อยู่ ในระดับ 

Investment Grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1   เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุน หรอื SN ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึ้นตาม

กฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตให้

ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10%  หรอื 

(2) น้ําหนักของตราสารทีล่งทุน 

 ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตาม

แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กํีาหนดวนัชําระ ≤ 397 วนั นับแต่

วนัทีล่งทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระ

ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  

5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด และขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  

5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 

5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวนัชําระหน้ี > 397 วนั นับแต่วนัที่

ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี  

6.1   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงัน้ี  

6.1.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN ที่ผู้ออกจัดตัง้ขึ้น

ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ 

หรือผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวม

สาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 

ธพ. ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.1.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.1.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

6.1.3.1  ผู้ออกเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน SET หรอืในตลาด

ซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.1.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบ filing 

6.1.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กํีาหนดวนัชาํระหน้ี  ≤ 397 

วนั นับแต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 

6.1.3.1 หรอื 6.1.3.2  ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสาร

ดงักล่าวตอ้ง บุคคลดงัน้ี 

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

(2) น้ําหนักของทรพัย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 

5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

6.1.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.1.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที่

ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

6.1.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ

ทํ า น อ ง เ ดี ย ว กั บ บุ ค ค ล                                               

ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.1.4  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กํีาหนดวนัชาํระหน้ี > 397 วนั นับแต่

วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 

market 

6.2 ธุรกรรมดังน้ี ที่คู่ส ัญญามี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment 

Grade 

6.2.1   Reverse Repo 

6.2.2   OTC Derivatives 

6.3  หน่วย CIS ตามที่ระบุในส่วนที ่2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรอือยู่

ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย

หลักทรพัย์ สําหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย 

หลักทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง

ดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออก

จากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกนิ 5% 

หมายเหตุ :ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กําหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา แลว้แต่กรณี 

  1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF 

  2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนั

หรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักลา่ว  

  

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แล้วแต่อตัราใดจะสงู

กว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น้ําหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุน 

ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กําหนดเกีย่วกบั group limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน 

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

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมาย

ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส ัง่จ่าย 

หรอืคู่สญัญา ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัย์สนิที่ MF ได้รบัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม reverse repo 

หรอื securities lending หรอื derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี

เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุโครงการ < 1 ปี   

ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุกองทุน 

-  อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที่อายุกองทุน  

คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้น้ี เฉพาะ MF ที่มี

อายุโครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 

2.1  B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่ MF ไดดํ้าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธิ

เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรอืมีเงื่อนไขให้ MF 

สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2  SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอขายตาม

หลกัเกณฑท์ีกํ่าหนดไวใ้นประกาศ คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ย

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่) 

2.3  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดอืน เ     

2.4  total SIP ตามขอ้ 6 ของส่วนน้ี  

รวมกนัไม่เกนิ 25% 

 

3 Reverse Repo ไม่เกนิ 25% 

4 Securities Lending   ไม่เกนิ 25% 

5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่

คํานวณตามผู้ออกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตรา

สารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทนุ SN หรอืตราสาร Basel III ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1  มลีกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ้ 6 ของส่วนที ่1 : อตัราส่วนการ

ลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

5.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบัตํ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ี 

       credit rating 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

8 Derivatives ดงัน้ี 

8.1 การเขา้ทําธุรกรรม

derivatives ทีม่ี

วตัถุประสงคเ์พือ่การลด

ความเสีย่ง (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

 8.2 การเขา้ทําธุรกรรม Global Exposure Limit 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

derivatives ทีม่ใิช่เพื่อการ

ลดความเสีย่ง  (non-

hedging) 

8.2.1  กรณี MF ไม่มีการลงทนุแบบซบัซอ้น 

จํากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้งไมเ่กนิ 100% ของ NAV 

8.2.2  กรณี MF มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จํากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยมลูค่าความเสยีหายสงูสุด 

(value-at-risk : VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดงัน้ี 

(1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

(2)  relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซ้อน”  หมายความว่า  การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มกีล

ยุทธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic investment) หรอืการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มี

ความซบัซอ้น (exotic derivatives) 

หมายเหตุ :  สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนไม่มขีอ้กําหนดเกีย่วกบั product 

limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

1 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสาร 

Basel III และศุกูกของผู้ออกรายใดราย

หน่ึง  

(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครฐัไทยหรอืตรา

สารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

1.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ของผูอ้อกตรา

สารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงนิสําหรบัรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด 

ทัง้น้ี ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหน้ีสินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ

ระยะเวลาบญัชถีดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่า

หน้ีสนิทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบัมูลค่าหน้ีสนิทางการเงนิตาม งบการเงนิ

ล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหน้ีสินทางการเงินนั ้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการ

เผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงิน

ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุดใหใ้ชอ้ตัราส่วน

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อน้ีของผู้ออก

รายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มกีารยื่นแบบ filing ใน

ลักษณ ะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณ าเป็นราย

โครงการ 

1.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และม ี

credit rating อยู่ในระดบัตํ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ีcredit rating ให ้

บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่

เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  

เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ 

(bond issuance program) ให้พจิารณาเป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 1.2 

ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงัน้ี) 

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ กองทุน CIS 

ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงัน้ี โดยไดร้บัความ

เหน็ชอบจากสาํนักงาน  

(1.1)  มขีนาดเลก็  

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

“ทัง้น้ี การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน เรื่อง 

การลงทุนของกองทุน” 

หมายเหตุ: หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัทํางบการเงนิตาม

มาตรฐานการบญัชนัีน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีกํ่าหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ย

วชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น International FinancialReporting Standards (IFRS) 

หรอื United States GenerallyAccepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

ส่วนท่ี 5 : การดาํเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1.     ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคุีณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตุให้

ขาดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งดําเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่งต่อผูดู้แล

ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จําหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่เกนิกว่า 90 วนันับ

แต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 

(3)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจําหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคุีณสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจน

เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทํารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิ

ดงักลา่ว รวมถงึวนัทีไ่ดจํ้าหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัย์สนิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัส่ง

ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว 

 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถจําหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษิทัจดัการต้องจดัทํารายงานขอ้มลู

ตามวรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจําหน่ายทรพัยส์นิดงักลา่ว และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ 

ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

2.   ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกํ่าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอตัราส่วน  

  การลงทนุเป็นเวลา 5 วนัทําการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งดําเนินการดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วน  

  การลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัครบระยะเวลา  

  ดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

  (2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกํ่าหนดเวน้ 

  แต่เป็นการดําเนินการตามขอ้ 3 

  (3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกํ่าหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่เกนิ  

  ระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 

  (ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภท  

  ทรพัยส์นิ สาํหรบัการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในส่วนที ่ 

  3 

    (ข) ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัทําการดงักล่าว สาํหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก) 

  (4)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกํ่าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทํารายงานขอ้มลูเกีย่วกบั 

      ชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุได ้และจดัส่ง   

      รายงานต่อสาํนักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่ วนัทีส่ามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน  

      นัน้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแก้ไขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกํ่าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข)  บรษิทัจดัการตอ้ง 

      จดัทํารายงานขอ้มลูตามวรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงาน 

      ต่อสาํนักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

  (5)  ในกรณีทีก่องทนุมหุีน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน  

     (concentration limit) ตามทีกํ่าหนดในส่วนที ่4 แล้วแตก่รณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบรษิทัจดัการตอ้ง 

      ดําเนินการดงัน้ีดว้ย 

     (ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จํานวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจาก 

     สาํนักงาน 

     (ข)  ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอีํานาจควบคุม หรอืยื่นคาํขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซื้อ ในกรณีทีท่รพัยส์นิเป็นหุน้ของ   

     บรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอื 

     ขา้มจุดทีต่อ้งทําคาํเสนอซื้อ 

 3.    ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้กําหนดทีส่ามารถลงทุนไดโ้ดยชอบ แตต่อ่มาปรากฎกรณี   

   ดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้กําหนดทีส่ามารถลงทุนได ้บรษิทัอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รอื 

   ทรพัยส์นิดงักลา่วต่อไปได ้ 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 

(2) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธติาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง แต่

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการตอ้งดําเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

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

4.   ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจําเป็นอื่นใดทําใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถดําเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี ่  

กําหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการดําเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทั 

จดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจดําเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั และตอ้งส่งรายงาน

เกีย่วกบัการดําเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน

รวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้น้ีในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการสามารถดําเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.กําหนด 

 

 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ฟิกซ์ อนิคมั สาํหรบักองทนุสาํรองเลีย้งชพี  20 

     ส่วนท่ี 6 : การดาํเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

    1. ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุนบรษิทัจดัการตอ้งดําเนินการ 

  ดงัต่อไปน้ี 

  1.1 จดัทํารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ําใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ  

 ลงทุน และจดัส่งรายงานตอ่สาํนักงาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบาย  

 การลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

  1.2 ดําเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดําเนินการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุน  

 ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนดในขอ้ 2 ในส่วนน้ี 

 2.  ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการ

แกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่

เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน

กําหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ีทางบรษิทัจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึง่มรีะยะเวลา 30 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็น

กองทนุรวมหรอืในช่วงระยะเวลาทีก่องทุนจําเป็นตอ้งรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่ล้งทุนทําการขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจํานวนมาก ซึง่มรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัทําการ ทัง้น้ียงัตอ้งคาํนึงถงึประโยชน์ผูล้งทนุเป็นสาํคญั 

 ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิใน

การทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักล่าวตอ้งมรีะยะเวลา

เพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้

บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใช้

บงัคบั และในกรณีทีค่รบกําหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภท

ของกองทนุรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

                                                                                                 รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2565 

  

 กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคมั สําหรบักองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์

ฟิกซ์ อินคมั สาํหรบักองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ ทัง้น้ี ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิลคอร ์ฟิกซ์ อินคมั สาํหรบักองทุน

สาํรองเลี้ยงชีพ  ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ

เหมาะสมของการลงทุน โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงคก์ารลงทุน  และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

 ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษทั

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

 บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็น

ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดขู้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษทัจดัการได้ท่ีบริษทัจดัการ และสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผา่นเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

 บริษัทจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี

สมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทัจดัการจะสามารถ

กาํกบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีทาํการของบริษัทจดัการหรือ

โดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการแต่งตัง้จาก

บริษทัจดัการ 

 
 

 

 

การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองความ

ถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม รบัหนังสือช้ีชวน โครงการ และข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายแล

รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั ท่ี ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้16 

ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th 

  บริษัทจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้(ถ้ามี)  อาจพิจารณาขอข้อมูล 

เอกสาร หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตาม

คาํจาํกดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอาํนาจกาํหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ี

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้

เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอาํนาจ  ทัง้น้ี บริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขาย

และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) มีหน้าท่ีต้องทําความรู้จกัตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบ

ลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการ

เปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและหรือ

ผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว 

บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจาํเป็นต้องดาํเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิด

บญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การทําธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การ

ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอาํนาจกาํหนดแนวทาง 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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