หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อิ นฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อิ นคัม
Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund (PRINCIPAL iPROPEN)
• เนื่ องจากกองทุนเน้ นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ง
กองทุนดังกล่าวมีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกับการลงทุนในธุรกิ จอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐานโดยตรง เช่น ความเสี่ยงจากความผันแปรของค่าเช่าและอัตราการเช่า การ
เพิ่ มขึ้นของภาษีทรัพย์สิน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงด้านสิ่ งแวดล้อม ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ค่าเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผ่านไป
และการเพิ่ มขึ้นของอัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น รวมถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวอาจทาให้มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนที่กระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
• กองทุนรวมนี้ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศแถบเอเชีย ผู้ลงทุนจึงควรพิ จารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือการโอนย้ายหน่ วยลงทุนของหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม หรือกองทุนเพื่อการออมจะสามารถสับเปลี่ยน หรือโอนย้ายได้ระหว่างหน่ วยลงทุนชนิ ด
เพื่อการออม หรือกองทุนเพื่อการออมอื่นที่มีสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีด้วยกันเท่านัน้ เว้นแต่มีกฎหมาย หรือประกาศที่ เกี่ยวข้องประกาศกาหนดเพิ่ มเติ ม หรือเปลี่ยนแปลง
• ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรือชนิ ดเพื่อการออมไปจาหน่ าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกัน
• กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อิ นฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อิ นคัม มีการลงทุนในต่างประเทศ บางส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่เกิ นร้อยละ 79 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบั ดุลยพิ นิจของบริษทั จัดการ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินทุนเริ่มแรกได้
• กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อิ นฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อิ นคัม อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทาให้
กองทุนรวม/เปิ ดนี้ มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัวไป
่
• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) โดยอัตราผลตอบแทนจะอ้างอิ งกับหลักทรัพย์ หรือดัชนี กลุ่มหลักทรัพย์ หรือสิ นทรัพย์
อื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทัง้ ในไทย และหรือต่างประเทศกองทุนจึงมี
ความเสี่ยงเนื่ องจากการลงทุนในตราสารดังกล่าว
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือการโอนย้ายหน่ วยลงทุนของหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม หรือกองทุนเพื่อการออมจะสามารถสับเปลี่ยน หรือโอนย้ายได้ระหว่างหน่ วยลงทุนชนิ ด
เพื่อการออม หรือกองทุนเพื่อการออมอื่นที่มีสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีด้วยกันเท่านัน้ เว้นแต่มีกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนดเพิ่ มเติ ม หรือเปลี่ยนแปลง
• กองทุนมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนเป็ น 8 ชนิ ด ได้แก่ ชนิ ดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิ ดจ่ายเงิ นปันผล ชนิ ดสะสมมูลค่า ชนิ ดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิ ดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิ ดผู้ลงทุน
พิ เศษ ชนิ ดช่องทางอิ เล็กทรอนิ กส์ และชนิ ดเพื่อการออม ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทัง้ 8 ชนิ ดก่อนทาการลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษทั จัดการขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการเพิ่ มชนิ ดหน่ วยลงทุนในอนาคตได้
• การแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน มิได้ทาให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิ ดของหน่ วยลงทุน ทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่
ภายใต้ความรับผิ ดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
• มูลค่าหน่ วยลงทุนของหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษทั จัดการจะแยกคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิ ด
• สาหรับหน่ วยลงทุนชนิ ดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติบริษทั จัดการจะนาเงินค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติไปซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
พรินซิ เพิ ล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ ทัง้ จานวน
• ในกรณี ที่กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อิ นฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อิ นคัม ไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สานักงานกาหนดผู้ลงทุนอาจไม่
สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่มีคาสังไว้
่
• ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผ้ลู งทุนอาจได้รบั ชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนดในหนังสือชี้ชวน
• การลงทุนในหน่ วยลงทุน มิใช่การฝากเงิ น และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบั เงิ นลงทุนคืนมากกว่าหรือน้ อยกว่าเงิ นลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนใน
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อิ นฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อิ นคัม เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้
ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนได้
• การพิ จารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต.ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน
รวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
• บริษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดาเนิ นการตามคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อ หรือสังสั
่ บเปลี่ยนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริษทั จัดการและหรือ
กองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
• ผู้ลงทุนโปรดศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม (SSF) ในคู่มือการลงทุนโดยเป็ นไปตามเกณฑ์กรมสรรพากรกาหนดให้เข้าใจ หาก
มีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิ งในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อ
หน่ วยลงทุน
• ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสิ นใจลงทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 4 สิ้ นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566
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0

สรุปข้อมูลกองทุน
1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ลักษณะสาคัญของกองทุนรวม

ระดับความเสี่ยงที่
ลงทุน

8

ป้ องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
ตามดุลยพิ นิจของ
ผู้จดั การกองทุน

1 2 3 4 5 6 7 8 8+

ชื่อกองทุน
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Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund
(PRINCIPAL iPROPEN)

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
กองทุนรวมทรัพย์สนิ ทางเลือก (Alternative Fund)
โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 8 ชนิด ได้แก่
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-A)
• ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-D)
• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-R) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-C)
• หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-X) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-E) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-SSF)
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติมผูล้ งทุ นเพื่อลงทุนในชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม และ ชนิดผูล้ งทุน
พิเศษ รวมถึงชนิ ด ผู้ล งทุ น อื่น ที่ บ ริษัท จัดการอาจกาหนดขึ้น ในอนาคตได้ โดยบริษัท จัด การจะติด ประกาศ
รายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการให้
ทราบ
ทัง้ ผู้ลงทุ นบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุ นสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่ วยลงทุ นทุ กชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุน
กาหนด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่ได้
เปิ ด ให้บ ริก าร ชนิ ด ของหน่ ว ยลงทุ น เพื่อ เพิ่ม ความสะดวกให้แ ก่ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น โดยบริษัท จัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของ
บริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิ ด
บริการหน่วยลงทุนเพื่อการออม เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน และคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่ าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 1
วันทาการก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นั บสนุนการขาย
หรือรับซื้อ คืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการให้ทราบ ทัง้ นี้
หากกฏหมายหรือ ประกาศที่เกี่ย วข้อ งกับ กองทุ น รวมเพื่อ การออม/หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด เพื่อ การออม มีก าร
เปลี่ยนแปลงเงื่อ นไขเกี่ยวกับ เงื่อนไขทางภาษี หรือ มีการประกาศที่เกี่ยวข้อ งประกาศกาหนดเพิ่ม เติม หรือ
เปลี่ยนแปลง บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดย
คานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยถือว่าได้รบั ความเห็น ชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว และ
ไม่ถอื เป็ นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
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อายุโครงการ

ไม่กาหนด

นโยบายการลงทุน

กองทุ น มีน โยบายการลงทุ น ทัง้ ในและต่ างประเทศ ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมอสังหาริม ทรัพ ย์ และ/
หรือทรัสต์เพื่อ การลงทุ นในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุ นรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่ วย
ลงทุ นของกองทุ นรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) และ/หรือหน่ วยของกองทุ น private equity ที่
เน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือเน้นลงทุนในตราสารทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือโครงสร้าง
พืน้ ฐาน และ/หรือตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/ตราสารของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน รวมถึงตรา
สารอื่นใดที่ให้สทิ ธิในการได้มาซึ่งตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสารดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี
ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ส่วนทีเ่ หลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน เงินฝาก ตรา
สารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นใด ทัง้ ใน
ประเทศและ/หรือ ต่ า งประเทศตามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนสามารถลงทุนได้ หรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอ่นื ตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงิน ในขณะนัน้ และปั จจัยอื่น ที่เกี่ยวข้อง เช่ น
ทิศทางราคาหลักทรัพย์, ทิศทางอัตราดอกเบีย้ , ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น
ในกรณีทม่ี กี ารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุ น ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของ
ตลาดการเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่น ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน , ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสี่ยง
เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาว่า การป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ ของผูถ้ ือหน่ วย หรือทาให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนเสียประโยชน์ท่อี าจได้รบั ผู้จดั การกองทุนอาจไม่ป้องกัน
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นก็ได้
ทัง้ นี้ จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ตราสารหนี้ทไ่ี ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสาร
ทุ นของบริษัท ที่ไม่ ได้จดทะเบีย นในตลาดหลั กทรัพ ย์ (Unlisted Securities) และตราสารหนี้ ท่ีมีอัน ดับ ความ
น่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่างไรก็
ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ท่มี ีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารหรือทีผ่ อู้ อกตราสาร
ต่ ากว่าที่สามารถลงทุ นได้ (Non-investment grade) เฉพาะในกรณี ท่ตี ราสารหนี้นัน้ ได้รบั การจัดอันดับความ
น่ าเชื่อ ถือ ที่ตัวตราสารหรือ ที่ผู้อ อกตราสารในอันดับ ที่สามารถลงทุ นได้ (Investment Grade) ขณะที่ก องทุ น
ลงทุ นเท่านัน้ และ/หรือ ลงทุ นในหรือ มีไว้ซ่ึงตราสารแห่งทุ นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เฉพาะกรณีทต่ี ราสารแห่งทุนนัน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ขณะทีก่ องทุนลงทุนเท่านัน้
บริษัท จัดการจะมอบหมายให้ Principal Real Estate Investors LLC เป็ นผู้รบั มอบหมายงานด้านการจัดการ
ลงทุ นของกองทุ น (Outsourced fund manager) และมีสิท ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื่อนไขการ
เปลี่ยนผู้รบั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนเป็ นไปตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตัง้
ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน ซึ่ง Principal Real Estate Investors LLC เป็ นบริษทั บริหารสินทรัพย์
ที่ให้ บ ริก ารด้านการจัด การลงทุ น ที่จ ัด ตัง้ ในประเทศสหรัฐอเมริก า และอยู่ภ ายใต้ก ารก ากับ ดู แลของ U.S.
Securities and Exchange Commission ในประเทศสหรัฐ อเมริก า ซึ่ ง เป็ นสมาชิก สามัญ ของ International
Organization of Securities Commissions (IOSCO) และเป็ น พหุ ภ าคีป ระเภท Signatory A ใน MMOU โดย
ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนอาจนาทรัพย์สนิ บางส่วนหรือทัง้ หมดของกองทุนไปลงทุนในทรัพย์สนิ
หรือหลักทรัพย์ทงั ้ ในและต่างประเทศ และอาจลงทุนในทรัพย์สนิ ที่บริหารจัดการโดยผู้รบั มอบหมายงานด้าน
จัดการลงทุน และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องตามดุลยพินิจของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
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ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะกาหนดสัดส่วนการบริหารการลงทุนระหว่างบริษทั จัดการและผู้รบั มอบหมายงานด้านการ
จัดการลงทุนตามดุลยพินิจของบริษทั จัดการ โดยบริษทั จัดการหรือผู้รบั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนฝ่ าย
ใดฝ่ ายหนึ่งอาจบริหารการลงทุนทัง้ หมด
นอกจากนี้ ก่อนทีบ่ ริษัทจัดการจะเริม่ มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนให้ Principal Real Estate Investors
LLC นาทรัพย์สนิ ของกองทุนไปลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้ อยกว่า 15 วันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.principal.th หรือช่อ งทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
ก่อนเริม่ ดาเนินการ
ในกรณี ท่ีผู้ร ับ มอบหมายงานด้านการจัด การลงทุ น ไม่ ส ามารถด ารงคุ ณ สมบัติห รือ มีลัก ษณะต้อ งห้ามตาม
หลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด หรือในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเห็นว่าผูร้ บั มอบหมายงานด้าน
การจัดการลงทุนนัน้ ไม่เหมาะสมทีจ่ ะได้รบั การมอบหมายหน้าทีด่ งั กล่าวแล้ว บริษทั จัดการขอสงวนสิทธืในการ
เปลี่ยนผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน หรือยกเลิกการมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนและบริษัท
จัดการจะบริหารจัดการลงทุนทัง้ หมด โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder
Funds) หรือกองทุนรวมทีม่ กี ารลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ ทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้
หรือสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมหน่ วยลงทุ น (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทาให้ระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน (Risk Spectrum) เพิม่ ขึ้นและผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามดุลยพินิ จ
ของผูจ้ ดั การกองทุน โดยขึน้ กับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ อื หน่วยลงทุน อนึ่ง
บริษทั จัดการจะดาเนินการแจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษทั จัดการที่
www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดก่อนดาเนินการเปลีย่ นแปลงการลงทุนดังกล่าว
ในกรณีการดาเนินการดังกล่าวทาให้การลงทุ นไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุ น บริษัทจัดการจะดาเนินการตามหัวข้อ “อัตราส่วนการลงทุ นในหลักทรัพ ย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุ นรวม” ส่ วนที่ 6: การดาเนินการเมื่อ การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

มี (เฉพาะชนิดจ่ายปั นผล)
(โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการ)

การป้ องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน

ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน

มูลค่าขัน้ ตา่ ในการสั ่งซื้อ
หน่ วยลงทุน

ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดเพื่อการออม
ไม่กาหนด

มูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืน
หน่ วยลงทุน
วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และ
จัดการกองทุนรวม

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

: 1,000.00 บาท
: 1,000.00 บาท
: 1,000.00 บาท (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
: 50,000,000.00 บาท (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
: 1.00 บาท
: 1.00 บาท (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
: 500 บาท (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
: 1,000 บาท

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
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2. การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน และสิ ทธิ ประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนแยกตามชนิ ดของหน่ วยลงทุน
• เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
3. ผลตอบแทนที่ผ้ลู งทุนจะได้รบั จากเงินลงทุน
• เหมาะสมกับเงินลงทุนของผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการกระจายการลงทุนและแสวงหาโอกาสรับผลตอบแทนผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) และ/หรือหน่วยของกองทุน private equity ทีเ่ น้นลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน หรือเน้น
ลงทุนในตราสารทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือโครงสร้างพืน้ ฐาน โดยสามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ได้ และเพื่อโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนโดยเฉลีย่ ต่อปี ในระดับทีส่ งู กว่าการลงทุนในตราสารหนี้ ผูล้ งทุนจึงควรลงทุนในระยะยาว
•

ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนไปลงทุนซึง่ อาจปรับตัวสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าทีล่ งทุนและทา
ให้ขาดทุนได้

•

ผูท้ ส่ี ามารถลงทุนในระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่

•

ผูท้ ต่ี อ้ งการกระจายการลงทุนไปยังตราสารกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน
ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-A) :
เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่ อ้ งการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จาก
การลงทุน (Total return)
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-D) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิพเิ ศษ
ทางภาษี หากปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกาหนด
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-R) : (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากการขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ และไม่ตอ้ งเสีย
ภาษีจากเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตนิ นั ้
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน /บุคคลธรรมดา ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกาหนดขัน้ ต่าในการลงทุนสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-C) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบันที่บริษทั จัดการกาหนด อาทิ ผู้ลงทุนกลุ่มกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุน
ส่วนบุคคล และผู้ลงทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุน (Unit Linked) ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้
ลงทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ เติมในอนาคต เป็ นต้น
โดยเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชื่อย่อ PRINCIPAL iPROPEN-X) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ):
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ หรือการลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเดียวกันเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ หรือ ผู้
ลงทุนกลุ่มทีท่ ารายการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษัทจัดการประกาศเพิม่ เติมในอนาคต
โดยเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อย่อ PRINCIPAL iPROPEN-E) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทีท่ ารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั จัดการ ทีต่ อ้ งการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital
Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบือ้ งต้นกาหนดให้สาหรับผูล้ งทุนทีท่ ารายการผ่าน Mobile
Application (Mobile App) และ Internet (Easy invest) ของบริษทั จัดการเท่านัน้ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ เติม
ในอนาคต (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
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ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-SSF) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการออมเงินระยะยาวและได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนาไป
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรและ/หรือหน่วยงาน
ของทางการประกาศกาหนด รวมถึงผูล้ งทุนทีค่ าดหวังรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติมประเภทผูล้ งทุนเพื่อลงทุ นในชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม และชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
รวมถึงชนิดผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคตได้ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ก่อนวันเปลีย่ นแปลง และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่ องทุนกาหนด ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอ
สงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิดทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ
ดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลีย่ นแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่วยลงทุนเพื่อ
การออม เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน และคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษทั จัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทาการก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ
ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
ให้ทราบ
ทัง้ นี้ หากกฏหมายหรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
เกีย่ วกับเงื่อนไขทางภาษี หรือมีการประกาศทีเ่ กีย่ วข้องประกาศกาหนดเพิม่ เติม หรือเปลีย่ นแปลง บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการ
ปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถอื เป็ นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของ
บริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมจะไม่ได้รบั ผลประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืน
สิทธิประโยชน์ทางภาษีทเ่ี คยได้รบั ภายในกาหนดเวลา และจะต้องชาระเงิน เพิม่ และเบีย้ ปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)
4. จานวนเงินทุนโครงการล่าสุด
• 20,000 ล้านบาท
5. รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
• วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 ตุลาคม
• วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 ตุลาคม 2563
ประมาณไม่เกิน 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
6. ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
•

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/
หรือกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน ซึง่ กองทุนดังกล่าวมีความเสีย่ งในลักษณะเดียวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือ
โครงสร้างพืน้ ฐานโดยตรง เช่น ความเสีย่ งจากความผันแปรของค่าเช่าและอัตราการเช่า การเพิม่ ขึน้ ของภาษีทรัพย์สนิ การ
เปลีย่ นแปลงของกฎหมายหรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ ค่าเสื่อมราคาของ
อาคารเมื่อเวลาผ่านไป และการเพิม่ ขึน้ ของอัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งจากการกระจุกตัวอาจทาให้มคี วามผันผวน
มากกว่าการลงทุนทีก่ ระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม

•

กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศแถบเอเชีย ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
ของตนเองด้วย

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
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•

การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
ประเทศทีล่ งทุน ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน

•

การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจทีผ่ จู้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึง่ กองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้

•

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน(Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณา
จากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบีย้ อัตรา
แลกเปลีย่ น และค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น

•

กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิง
โดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
อย่างไรก็ตามผู้จดั การกองทุ นจะปรับกลยุท ธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ เพื่อ สร้างผลตอบแทนที่ดจี ากการ
ลงทุน และคานึงถึงความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ เป็ นสาคัญ
การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมผูล้ งทุนจะต้องถือครองหน่ วยลงทุ นเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่ซ้อื หน่ วยลงทุน หากผู้
ถือหน่วยลงทุนขายคืน หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกก่อนกาหนดอาจเป็ นผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีหน้าทีต่ อ้ งศึกษาและปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมายภาษีอากร
7. กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุน หรือเป็ นกองทุนรวมที่มุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่
• กองทุนนี้ไม่มผี ปู้ ระกันเงินลงทุนและไม่คมุ้ ครองเงินต้น
8. ตัวชี้วดั (Benchmark) ของกองทุน
1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย
(SET Property Fund & REITs Total Return Index) ในสัดส่วนร้อยละ 21
2) ดัชนี FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total Return ในสกุลเงิน SGD (ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตรา
แลกเปลีย่ น เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ตามสัดส่วนการทาสัญญาป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น 85% และปรับ
ด้วยอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนทีไ่ ม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตรา
แลกเปลีย่ น 15%) ในสัดส่วนร้อยละ 20
3) ดัชนีS&P/ASX 200 A-REIT (Sector) Total Return Index ในสกุลเงิน AUD (ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ตามสัดส่วนการทาสัญญาป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น 85% และปรับด้วยอัตรา
แลกเปลีย่ นเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนทีไ่ ม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยน
15%) ในสัดส่วนร้อยละ 30
4) ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT Net Total Return Index ในสกุลเงิน JPY (ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ น
เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ตามสัดส่วนการทาสัญญาป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น 85% และปรับด้วยอัตรา
แลกเปลีย่ นเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนทีไ่ ม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยน
15%) ในสัดส่วนร้อยละ 20
5) ดัชนี Hang Seng REIT Index Total Return ในสกุลเงิน HKD (ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ น เพื่อเทียบกับค่า
สกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ตามสัดส่วนการทาสัญญาป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น 85% และปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อ
เทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนทีไ่ ม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น 15%) ในสัดส่วน
ร้อยละ 9
การเปรับดัชนีชว้ี ดั มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 4 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่ อยู่ภายใต้กรอบนโยบาย
การลงทุนทีก่ าหนด โดยบริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั ค่า
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
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อธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วดั และเหตุผลในการเปลีย่ นตัวชี้วดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
9. การขาย การรับซื้อคืน และการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
9.1 การสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ข้อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
1.1 ขายหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 12.00 น.
โดยติดต่อได้ท่ี
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัวประเทศ
่
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
ท่านสามารถชาระค่าสั ่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่าย ในนามบัญชีจองซื้อ กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล
พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม โดยท่านสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
บลจ.พรินซิ เพิ ล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ ๆทีบ่ ริ ษทั จัดการแต่งตัง้
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี

บลจ.พรินซิเพิลเพื่อจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์
เฟล็กซ์ อินคัม
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาถนนวิทยุ
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้ านครหลวงเพลินจิต
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
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สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารแลนด์ แอน เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักลุมพินี
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเกียรติ นาคิ น จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกาหนดให้วนั ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของประเทศที่
เกีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการทีบ่ ริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ทล่ี งทุน (ถ้ามี)
หรือธุรกรรมอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่ เติมระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุน เพื่อความ
เหมาะสม หรือเพื่อ ประโยชน์ แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาท าการขายหน่ วยลงทุนเพื่ อให้
สอดคล้อ งกับการลงทุ นในต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้ า อย่างน้ อย 7 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ท่ที าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขาย
หน่ วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการเว้นแต่กรณีท่เี กิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษัท
จัดการจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที
ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มในภาคผนวก 1 แนบท้าย
9.2 การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 12.00 น.
บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของประเทศของกองทุน
ต่างประเทศทีล่ งทุน และวันทาการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการทีบ่ ริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการ
รับชาระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต่างประเทศทีล่ งทุน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษัท จัด การกาหนดให้ว ันท าการซื้อ ขายหน่ วยลงทุ น เป็ นวัน ท าการของธนาคารพาณิ ช ย์ไทย และวัน ท าการของประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันท าการที่บริษัทจัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีลงทุน (ถ้ามี)
หรือธุรกรรมอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทาการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือ
เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลีย่ นแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้ าอย่างน้อย
7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีท่ีเกิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษัท
จัดการจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ในช่วงแรกบริษทั จัดการยังไม่เปิ ดให้ขายคืน/สับเปลี่ยนออก โดยจะเริม่ รับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกตัง้ แต่วนั ทาการแรก
ของเดือนมกราคม 2564 เป็ นต้นไป ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัท จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ าผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือ
ปรับปรุงในหนังสือ ชี้ชวนส่วนสรุป ข้อ มูลส าคัญ โดยถือ ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือ หน่ วยลงทุ นแล้ว และไม่ถือ ว่าเป็ น การแก้ไข
โครงการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนเป็ นสาคัญ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
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บริษทั จัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนาไปชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามวิธเี ข้าก่อน
ออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลาดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก อาจเป็ นผลให้ผู้
ถือหน่ วยลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผู้ถอื หน่ วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมาย
ภาษีอากร
(2) กรณี ใดที่บริษทั จัดการกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน ?
- ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิดความเสีย่ ง
ทางกฎหมาย ความเสี่ย งด้านภาษี หรือ ความเสี่ย งต่ อ ชื่อ เสีย งของบริษัท จัด การหรือ กองทุ น บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิไม่
ดาเนินการตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบก่อนดาเนินการ
- บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมือง
สหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ม่ี ถี นิ่ ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึง่ โดยปกติมถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สนิ
ของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึง่ จัดให้มขี ้นึ และดาเนินกิจกรรมในอเมริกา ซึง่ อาจทาให้บริษทั จัดการและ/หรือ
กองทุนมีความเสีย่ งทางกฎหมาย ความเสีย่ งด้านภาษี หรือความเสีย่ งอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax
Compliance Act (“FATCA”) และ/หรือกฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน
(3) กองทุนรวมนี้ มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลือ่ นกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่างไร ?
3.1 บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการกองทุน รวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุ สมผลว่าเป็ น กรณีท่เี ข้าเหตุ ตามข้อ (ก) หรือ (ข)
โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
หรือ
(ข) มีเหตุ ท่ีท าให้กองทุ น รวมไม่ ได้รบั ช าระเงิน จากหลัก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์สิน ที่ล งทุ น ไว้ต ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
(2) มีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษัทจัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือ
หน่ วยลงทุ น บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อ คืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ ยงั ไม่ได้รบั รอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับ
ซื้อคืนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีค าสัง่ ขายคืน ก่ อ นหรือ ในช่ ว งระยะเวลาที่บ ริษั ท จัด การพบว่ า ราคารับ ซื้ อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง และผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนทีไ่ ม่
ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนทีถ่ ูกต้อง
3.2 การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรือ (3) ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนมีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้
เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ที่ม ีคาสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุ น ไว้แ ล้วให้ท ราบถึงการเลื่อ นก าหนดการช าระค่ าขายคืน หน่ วยลงทุ น
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และจัดทารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการ
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2)
ให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าว
แทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อ นกาหนดชาระค่ าขายคืน หากมีผู้ถือหน่ วยลงทุ นสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ นในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บ ริษัท
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
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จัดการกองทุ นรวมรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสั ่งขายคืน
ก่อนหลัง
9.3 วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร?
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากชนิด หน่ วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่ วยลงทุน) หรือกองทุน อื่นภายใต้การ
บริหารของบริษทั จัดการได้ทุกวันทาการ ตามเงื่อนไขการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
ผู้ถือหน่ วยลงทุ นสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไปชนิดหน่ วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่ วยลงทุน) หรือกองทุนอื่นภายใต้การ
บริหารของบริษทั จัดการได้ทุกวันทาการ ตามเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มในภาคผนวก 1 แนบท้าย
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ในช่วงแรกบริษทั จัดการยังไม่เปิ ดให้ขายคืน/สับเปลีย่ นออก โดยจะเริม่ รับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกตัง้ แต่วนั ทา
การแรกของเดือนมกราคม 2564 เป็ นต้นไป ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงบริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บริษทั
จัดการ หรือปรับปรุงในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถอื หน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถอื ว่า
เป็ นการแก้ไขโครงการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนเป็ นสาคัญ
บริษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/ชนิดหน่ วยลงทุนต้ นทาง แล้วนาไปชาระเงินค่าซื้อ
หน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่ วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่ วย
ลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลาดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออก อาจเป็ นผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษา
และปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมายภาษีอากร
สามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการอื่น
เว้นแต่ม ีกฎหมาย หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้อ งประกาศกาหนดเพิ่ม เติม หรือ เปลี่ ยนแปลง บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิท่ีเพิ่มเติม
เปลีย่ นแปลงโดยถิอว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ทัง้ นี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกอาจเป็ นผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมี
หน้าทีต่ อ้ งศึกษาและปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมายภาษีอากร
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
10.1 บริษัท จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุ นที่มคี าสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิ ดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีทก่ี าหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเ่ี ข้าเหตุดงั ต่อไปนี้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
หรือ
(ข) มีเหตุทท่ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
(2) มีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนที่
ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีค าสัง่ ขายคืน ก่ อ นหรือ ในช่ ว งระยะเวลาที่บ ริษั ท จัด การพบว่ า ราคารับ ซื้ อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง และผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนทีไ่ ม่
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
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ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนทีถ่ กู ต้อง
10.2 การเลื่อ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นแก่ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นตาม 10.1 ให้บริษัท จัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน
นัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุ นที่ม ีคาสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ท ราบถึงการเลื่อ นกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่ ว ยลงทุ น
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานทีแ่ สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการ
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมูลจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2)
ให้สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัท จัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ดาเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสั ่งขายคืน
ก่อนหลัง
11. การไม่ขายไม่รบั ซื้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสั ่ง :
11.1 บริษัท จัดการกองทุ นรวมจะไม่ข าย ไม่ รบั ซื้อ คืน หรือ ไม่ร บั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น ตามคาสั ่งซื้อ ค าสั ่งขายคืน หรือค าสั ่ง
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณี
ทีก่ าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ ต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีใดกรณี หนึ่งดังนี้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้ว ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่ได้รบั การผ่ อนผันเวลาดังกล่าว
จากสานักงาน ก.ล.ต.
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(3) กองทุ น รวมได้ ล งทุ น ในหลั ก ทรัพ ย์ ห รื อ ทรัพ ย์ สิ น ในต่ า งประเทศ และมี เ หตุ ก ารณ์ ดั ง ต่ อ ไปนี้ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณีทก่ี องทุน
รวมลงทุนในหลักทรัพย์ท่ซี ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ แห่งนัน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ ท่ที าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศได้อย่างเสรีและทาให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุท่ที าให้กองทุ นรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือ ทรัพ ย์สินที่ลงทุ นไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุ นตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ น แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกีย่ วข้องกับการกระทาดังต่อไปนี้
1. การกระทาทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
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3. การกระทาทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสั ่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี านาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัท จัดการกองทุ นรวมไม่ สามารถดาเนินการรู้จกั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อ เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสาคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ย นให้บริษัท จัดการกองทุ นรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุ นรวมภายใต้การจัดการอัน
เนื่ อ งมาจากการที่ บ ริษัท จัด การกองทุ น รวมรายเดิม ไม่ ส ามารถด ารงความเพีย งพอของเงิน กองทุ น ได้ต ามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงความเพียงพอของเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ท่เี ป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทา
การ
(6) อยู่ระหว่างดาเนินการเลิกกองทุนตามข้อ 19.1 ในส่วนข้อผูกพัน
11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษทั จัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรือ
หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุ นที่มคี าสั ่งซื้อ หรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ท ราบถึงการไม่ ขายหรือไม่ รบั ซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไป
่
ให้ทราบถึงการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน
พร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีทบ่ี ริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน
ตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ่งวันทาการ ให้บ ริษัทจัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิ ดรับ
คาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทา
การสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่มคี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน”
ในกรณี ท่บี ริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืนหรือ คาสั ่ง
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นที่ได้รบั มาแล้ว หรือหยุ ดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น บริษัท
จัดการอาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ก็ได้
11.3 บริษทั จัดการจะหยุดการขายหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้วหรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือ
คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษทั จัดการพบว่าราคาขายหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่าง
จากราคาขายหน่ วยลงทุ นที่ถูกต้ อ งตัง้ แต่ห นึ่งสตางค์ข้นึ ไปและคิด เป็ นอัต ราตัง้ แต่ร้อ ยละ 0.5 ของราคาขายหน่ วยลงทุ น ที่
ถูกต้อง ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ณ ทีท่ าการ
ทุกแห่งของบริษทั จัดการและสถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน และแจ้งให้ผทู้ ไ่ี ด้มคี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
12. การหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน (ตามสน.87/2558 ข้อ 30)
•
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หรือในกรณีทม่ี ีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือ เพื่อ รัก ษาเสถีย รภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัท จัด การจะหยุ ดรับค าสั ่งซื้อ หรือ ค าสั ่งขายคืนหรือคาสั ่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็ นการชัวคราวตามระยะเวลาที
่
ส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่ เกิน 20 วัน
ทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืน
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หน่วยลงทุนออกไปได้
•
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ รายละเอียด วิธกี าร เงื่อนไข การเสนอขายหน่ วย
ลงทุน และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น โดยบริษัท จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
13. ช่องทางผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อ
คืนหน่ วยลงทุน
•

ท่านสามารถติดตามข้อมูลกองทุนเกี่ยวกับ มูลค่าทรัพย์สนิ สุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของวันทา
การซื้อขายหน่วยลงทุนได้ภายในวันทาการถัดไป

•

ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีทไ่ี ม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ให้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่อ งทางอื่นแทน อาทิ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่า
หน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีโดยไม่ชกั ช้า
14. ช่องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
• ติดต่อได้ทบ่ี ริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
หรือทางโทรสาร 0-2657-3166 Website: www.principal.th
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ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
1. ระดับความเสี่ยงของกองทุน
กองทุนมีความเสี่ยงระดับ 8

2. ความเสี่ยงจากการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน : ซึง่ กองทุนดังกล่าวมีความเสีย่ งในลักษณะเดียวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพืน้ ฐาน
โดยตรง เช่น ความเสีย่ งจากความผันแปรของค่าเช่าและอัตราการเช่า การเพิม่ ขึน้ ของภาษีทรัพย์สนิ การเปลีย่ นแปลงของกฎหมายหรือ
กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ ค่าเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผ่านไป และการเพิม่ ขึน้
ของอัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งจากการกระจุกตัวอาจทาให้มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนทีก่ ระจายการลงทุนในหลาย
อุตสาหกรรม
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนอาจได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนของรายได้จากการดาเนินงานของทรัพย์สนิ ทีเ่ ข้าไป
ลงทุน ซึง่ อาจทาให้ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลลดลง บริษทั จัดการจะมีการพิจารณาถึงรายละเอียด โครงสร้าง และการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ข้าไปลงทุนในประเภททรัพย์สนิ ต่างๆ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
3. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) : ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึน้ ลง เนื่องจากความผัน
ผวนของปั จจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลีย่ น อัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะวิเคราะห์จากข้อมูลพืน้ ฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพิจารณากระจายการ
ลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบริษทั เพื่อกาหนดสัดส่วนการลงทุนทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน
โดยคัดเลือกตราสารทีน่ ่าสนใจลงทุน ตามปั จจัยพืน้ ฐานและศักยภาพของผู้ออกตราสาร โดยคานึงถึงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และ
ภาวะตลาดเงิน และตลาดทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว
4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารทีก่ องทุนได้
ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์มสี ภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ใน
ช่วงเวลาทีต่ อ้ งการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีต่ ้องการ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นสภาพคล่องเป็ น
สาคัญ โดยคานึงถึงปริมาณการซื้อขายของกองทุนนัน้ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน
5. ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่ นแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร
เช่น ผลการดาเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ ู้
ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน โดยการวิเคราะห์และประเมิน
ปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ ปั จจัยพืน้ ฐานของตราสาร เพื่อให้ม ั ่นใจใน
คุณภาพของตราสารทีก่ องทุนจะพิจารณาลงทุน และบริษทั จัดการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษทั ผูอ้ อกตราสาร
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อย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี้ วิธกี ารและความถีใ่ นการวิเคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกันไปตามลักษณะและ คุณภาพของตราสาร โดยบริษทั
จัดการจะคัดเลือกตราสารทีล่ งทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
6. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทาง
เศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทก่ี องทุน
ลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนได้มกี ารวิเคราะห์ความเสีย่ งทางด้านปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน
และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่ งทุนอย่างสม่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
7. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : หมายถึง การเปลีย่ นแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วย
ลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงทีเ่ งินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงทีบ่ าทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมา
น้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่ าทแข็งและขายทากาไรในช่วงทีบ่ าทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วย
เช่นกัน ดังนัน้ การป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสีย่ งจากดังกล่าว ซึง่ ทาได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้ องกันความเสี่ยงทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มคี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
- ป้ องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้ องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
- อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพิ นิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้ องกัน
ความเสีย่ งขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้ องกันความเสีย่ งหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย: ผูล้ งทุนมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็ น
ความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่ วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง
ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กาไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นตามความเหมาะสม โดย
จะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์ทศิ ทางอัตราแลกเปลีย่ น เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
8. ความเสี่ยงจากการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (Volatile)
มากกว่าหลักทรัพย์พน้ื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทาให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่า
การลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะกาหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม และตรวจวัด ติดตามความเสีย่ ง
และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพื่อให้มรี ะบบทีเ่ หมาะสมในการบริหารความเสียงจากการลงทุนในตราสารอนุ พนั ธ์ เพื่อลดความ
เสีย่ งในส่วนนี้ และในกรณีทก่ี องทุนลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ ตี วั แปรเป็ นอัตราแลกเปลีย่ น โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้ ทัง้ นี้ การป้ องกันความเสี่ยงดังกล่าว อาจทาให้กองทุนเสียโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนที่
เพิม่ ขึน้ หากอัตราแลกเปลีย่ นมีการเปลีย่ นแปลงไปในทางตรงข้ามกับทีก่ องทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสีย่ งจาก
การทีค่ ่สู ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาดังกล่าว ดังนัน้ เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าวกองทุนจะทาธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารทีม่ กี ฎหมาย
เฉพาะจัดตัง้ ขึน้ หรือธนาคารพาณิชย์
9. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) : เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจาการ
คาดการณ์ทศิ ทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง ทาให้ได้รบั
ผลตอบแทนตามทีค่ าดหวัง และเกิดจากการทีต่ ราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงทีอ่ อกโดย
บริษทั หรือสถาบันการเงินทีม่ คี วามมั ่นคงสูง และกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดังกล่าวก่อนครบกาหนดอายุตราสารเมื่อร้องขอได้
รวมทัง้ วิเคราะห์และควบคุมระดับความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนของสินทรัพย์อา้ งอิง ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
กองทุนมีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้
1. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม
- เครื่องมือการกาหนดให้ผลู้ งทุนเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่าย
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ด้วยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing
pricing) :
กองทุนรวมทัวไป
่
อัตราสูงสุดไม่เกิ นร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิ ธีปฏิ บตั ิ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
1. บริษทั จัดการจะกาหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษทั จัดการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing
Pricing ทีเ่ ป็ น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษทั จัดการ โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื
หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด ซึ่งบริษัท จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มอี ยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบริษทั จัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
จากการซื้อ หรือ ขายทรัพ ย์สินของกองทุ นรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ย นแปลงไปจากการซื้อ ขายทรัพ ย์สิ น
ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สนิ ทีล่ ดลงจากปกติ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วน
การลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) ภาษีและหรืออากรแสตมป์ ที่
เกีย่ วข้อง หรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด โดยบริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้
ข้อ มูลประมาณการภายใต้ข้อ เท็จจริงที่ ม ีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ การประเมิน จากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่ าที่สามารถท าได้เพื่อให้
สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยคานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็ นสาคัญ
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษทั จัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL (ถ้ามี) แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือ
ในการบริหารความเสีย่ งสภาพคล่องอื่นได้โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
5. ในกรณีท่ีเป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัท จะดาเนินการตามข้อ มูลที่ได้รบั จากผู้สนับสนุ น การขายและรับซื้อคืนเท่าที่
สามารถทาได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจากัดในขณะนัน้
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องการ
การใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนัน้
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับเพิม่ หรือลดอัตรา swing factor ทีเ่ ก็บจริงได้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ซึง่ จะปรับเพิม่ ไม่เกินอัตรา
สูงสุดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็ นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวั นทาการที่มกี ารใช้เครื่องมือ
swing pricing และบริษัทจัดการจะนายอดซื้อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องการใช้
เครื่องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ ทัง้ นี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใด ๆ ที่ได้ดาเนินการหรือ
ตัดสินใจไปแล้วทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่ วยลงทุนทัง้ หมด
หรือบางส่วนของวันทาการนัน้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้ นัน้ ไม่ได้รบั การ
จัดสรรหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นไปตามดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
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4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนินการระหว่ างการใช้เครื่องมือ โดยจะยังคงเป็ นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต.และ
หรือสมาคมบริษทั จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานทีม่ อี านาจอื่นกาหนดให้บริษทั จัดการดาเนินการได้
5. บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิไม่ใช้เครื่อ งมือ swing pricing ดังกล่าวในกรณี ท่พี ิจ ารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ -ขาย-สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไม่ ม ี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ และ/หรืออาจใช้ร่วมกับ เครื่องมือในการบริหารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี
โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ทีแ่ ตกต่างกันได้ในแต่ละวันทาการ ทีม่ กี ารใช้เครื่องมือนี้โดยเป็ นไปตามดุลยพินิจของบริษทั
จัดการ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ
2. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้อขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทงั ้ หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยทีม่ ลู ค่าซื้อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า (switch
in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทัง้ นี้ รายละเอียดวิธกี ารคานวณเป็ นไปตามวิธที บ่ี ริษทั จัดการกาหนด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้อง
กับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
กองทุนรวม feeder fund, fund of funds และกองทุนทีมกี ารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing
บริษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษทั จัดการจะดาเนินการให้สอดคล้องกับ กองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่
ได้รบั จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึง่ เป็ นไปตามดุลพินิจของบริษทั จัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื
หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาแล้วว่าคาสั ่ง
ซื้อ -ขาย-สับ เปลี่ย นหน่ วยลงทุ นไม่ ม ีผลกระทบต่อ สภาพคล่ อ งของกองทุ นรวมอย่างมีนั ยสาคัญ หรือ เห็น ว่าการใช้เครื่อ งมือ อื่น มีค วาม
เหมาะสมในทางปฏิบตั มิ ากกว่า ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ
บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิในการเพิ่ม เติม /เปลี่ย นแปลง เงื่อ นไข และ/หรือ หลัก เกณฑ์ ก ารใช้ swing pricing ให้ส อดคล้อ งกับ กองทุ น
ต่างประเทศทีก่ องทุนไทยลงทุน ในกรณีทก่ี องทุนไทยมีการเปลีย่ นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม หรือมีการเปลีย่ นกองทุน
หลักในอนาคต (ถ้ามี)
2. การกาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดในการรับคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้ าก่อนการขายคืนหน่ วยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทัวไป
่
เมื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนมูลค่าเกิ นกว่า : 5.00 % ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
จะต้องแจ้งบริษทั จัดการล่วงหน้ าเป็ นเวลา : 5 วันทาการ
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. ในกรณีทเ่ี ป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดาเนินการตามข้อมูลที่ไ ด้รบั จากผู้สนับสนุ นการขายและรับซื้อ คืน
เท่าทีส่ ามารถทาได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจากัดในขณะนัน้
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. ในกรณีทม่ี กี ารใช้ Notice period และมีเหตุทท่ี าให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิบตั กิ บั คาสั ่งทีไ่ ด้จาก
Notice period นั น้ เช่ น เดีย วกับ ค าสั ่งที่ ได้ต ามปกติในวัน ที่ท ารายการด้ว ย ทัง้ นี้ บริษัท จัด การอาจพิจารณาใช้ Notice period
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ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือ เครื่องมืออื่น ๆ
หรืออาจไม่ใช้เครื่องมือ Notice period ดังกล่าว
ในกรณีทพ่ี จิ ารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ โดย
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
2. บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับเพิม่ หรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที่กาหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซด์ของบริษั ท จัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
3. บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิท่ีจ ะน าข้อ มูล ของหน่ ว ยลงทุ นทุ กชนิ ด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิ จารณาและหรือ ตัด สิน ใจเรื่อ งต่ าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องการการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทาการนัน้
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ทีแ่ ตกต่างกันได้ในแต่ละวันทาการทีม่ กี ารใช้เครื่องมือนี้โดยเป็ นไปตามดุลยพินิจของ
บริษทั จัดการ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ
2. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้และกาหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทาง
ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่า ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัด การอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้
ข้อเท็จจริงที่มอี ยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยคานึงถึงปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการ
อาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สนิ ที่ลงทุน รวมถึงปั จจัย
อื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
กองทุ นรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อ กองทุ น ปลายทางมีก ารใช้ notice period บริษัท จัด การสามารถจะพิจ ารณา
ดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม :กองทุ น รวม feeder fund, fund of funds และกองทุ น ทีม ีก ารลงทุ น แบบ Cross Investing Fund เมื่อ
กองทุน
ปลายทางใช้ notice period บริษทั จัดการจะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากกองทุนปลายทาง โดยใช้
หลักการ best effort ซึง่ ผูถ้ อื หน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ เป็ นไปตามดุลพินิจของบริษทั จัดการ และ
คานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาแล้วว่า
คาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ หรือเห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมี
ความเหมาะสมในทางปฏิบตั มิ ากกว่า ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม/เปลีย่ นแปลง เงื่อนไขและ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ Notice period ให้สอดคล้องกับกองทุน
ต่างประเทศทีก่ องทุนไทยลงทุน ในกรณีทก่ี องทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยน
กองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)
2.2 เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทัวไป
่
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ตา่ กว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษทั จัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่เกิ น : 7 วันทาการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
1.

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษทั จัดการจะทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลีย่ นออก (switch out) ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษทั จัดการขอสงวนสิท ธิทจ่ี ะรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีป่ ระกาศใช้
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2. ในกรณีท่บี ริษัท จัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อ บ่งชี้สถานการณ์ ท่ไี ม่ป กติด้วย Gate threshold ในกรณี ดงั กล่าวRedemption Gate จะใช้
เฉพาะวันทาการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทงั ้ หมดของกองทุน มี
ค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจาก มูลค่าการ
ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น (subscription) บวก มู ล ค่ า การสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น เข้ า (switch in) หัก ด้ ว ยมู ล ค่ า การขายคื น หน่ ว ยลงทุ น
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (switch out)
3. บริษทั จัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของ
คาสั ่งรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate ดังนัน้ ผู้ถือหน่ วยลงทุ นอาจไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วย
ลงทุ น และมูลค่าหน่ วยลงทุนทัง้ จานวน ในวันที่ส่งคาสัง่ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนนัน้ รวมทัง้ อาจไม่ได้รบั เงินค่าขายคืนทัง้
จานวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้
สาหรับคาสั ่งรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกี ารจัดลาดับก่อน-หลังของคาสั ่ง
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุน โดยปั จจุบนั บริษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้มกี ารยกเลิกคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุ นและสับเปลี่ยนออกจากผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทีส่ ่งคาสั ่งมาแล้วในวันทีม่ กี ารใช้Redemption Gate ดังกล่าว
อย่างไรก็ต าม หากเมื่อ บริษัท จัดการมีระบบงานสาหรับรองรับการจัดการกรณี เปิ ดให้ม ีการยกเลิกคาสั ่งรับซื้อ คืน หน่ วยลงทุน และ
สับเปลี่ยนออก บริษัท จัดการอาจเปิ ดให้ม ีการยกเลิกคาสั ่งรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซึ่งจะเป็ นไปตาม
เงื่อนไขและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการดาเนินการดังกล่าว
4. บริษทั จัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้ แตกต่างกันได้ แต่Redemption Gate จะไม่ต่ากว่า
Redemption Gate ขัน้ ต่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
5. บริษัทจัดการจะทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทา
การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณีท่กี องทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีป่ ระกาศใช้
6. บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
7. ในกรณีทม่ี กี ารใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่ว มกับเครื่องมือในการบริหารความเสีย่ งสภาพคล่องอื่นได้โดย
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
8. ในกรณีท่เี ป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั จากผู้สนับสนุ น การขายและรับซื้อคืน เท่าที่
สามารถทาได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจากัดในขณะนัน้
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับเพิม่ หรือลดอัตรา Gate threshold รวมถึงเปลีย่ นแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษทั
จัดการ โดยจะปรับลดไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขัน้ ต่าทีร่ ะบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ทีร่ ะบุในโครงการ ทัง้ นี้
รายละเอียดวิธกี ารคานวณเป็ นไปตามวิธที บ่ี ริษทั จัดการกาหนด
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีป่ ระกาศใช้
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการทา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption
Gate ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้น (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถชาระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนในส่วนทีเ่ หลือได้ บริษทั จัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดทีค่ า้ งอยู่ในรายการ และแจ้งผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทีถ่ ูกยกเลิกคาสั ่งโดยไม่ชกั ช้า
4. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
การการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการนัน้
5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate ดังกล่าวในกรณีทพ่ี จิ ารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่
มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
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การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันท าการที่มกี ารใช้เครื่องมือนี้โดยเป็ นไปตามดุลยพินิจของ
บริษทั จัดการ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีทเ่ี กิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย
บริษทั จัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทไ่ี ม่ปกติดว้ ย Gate threshold ได้ โดยคานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่อง
ของกองทุนรวมเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สนิ
สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สนิ ลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่ าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่
สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีก่ าหนดไว้ หรือ
ปั จจัยอื่น ๆ ทีน่ อกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการ รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุน เป็ น
ต้น
กองทุ นรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อ กองทุ นปลายทางมีก ารใช้ redemption gate บริษัท จัดการจะพิจารณาด าเนิ นการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม : กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษทั จัดการ
จะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอี ย ดเพิ่ มเติ ม : เมื่อ กองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะดาเนินการให้สอดคล้องกั บกองทุ นปลายทาง ตาม
ข้อมูลที่ได้รบั จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่ วยอาจจะได้รบั ชาระเงินจากคาสั ่งรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันทีใ่ ช้ Redemption Gate หรือ
เป็ นไปตามดุลพินิจของบริษทั
จัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาแล้วว่าคาสั ่ง
ซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นไม่ม ีผลกระทบต่อ สภาพคล่อ งของกองทุ นรวมอย่า งมีนัยสาคัญ หรือ เห็นว่าการใช้เครื่อ งมือ อื่นมีความ
เหมาะสมในทางปฏิบตั มิ ากกว่า ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ
บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ Redemption gate ให้สอดคล้อ งกับกองทุน
ต่างประเทศที่กองทุ นไทยลงทุ น ในกรณี ท่กี องทุ นไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุ นรวมหรือมีการเปลี่ยน
กองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)
3. การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งที่ รบั ไว้ หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุน (suspension of
dealings)
บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนิ นการได้สูงสุดไม่เกิ น (วันทาการ) : 1
เว้น แต่จะได้รบั การผ่อ นผัน เวลาดังกล่าวจากสานัก งาน ก.ล.ต. โดยบริษัท จัด การกองทุ น รวมพิจารณาแล้ว มีค วามเชื่อ โดย สุจริตและ
สมเหตุ สมผลว่ า จาเป็ นต้อ งระงับ การซื้อ ขายหน่ วยลงทุ น โดยได้รบั ความเห็น ชอบจากผู้ดู แลผลประโยชน์ กรณี เกิด เหตุต ามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งทีร่ บั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั ง่ ซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอ่นื ใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณี ท่ปี ระกาศคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผลู้ งทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกีย่ วข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(1) การกระทาทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกีย่ วกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะ
เป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทาทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสั ่งเกีย่ วกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี านาจตามกฎหมาย
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(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
2. อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก
การที่บริษทั จัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพีย งพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ท่เี ป็ น หน่ วยลงทุ น และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญ ญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ซึง่ ให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
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สิ ทธิ และข้อจากัดของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน
มี บริษทั จัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะ
ในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา หรือ
โดยให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการนาส่ง
บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน
เป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้อง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ ซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง
2. เงื่อนไขที่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิ ทธิ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิทธิ ดังนี้
• กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษทั จัดการ
จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุน
เพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
• สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมผูล้ งทุนจะต้องลงทุนเป็ นระยะเวลา 10 ปี นบั จากวันทีซ่ ้อื หน่วยลงทุน หากผู้ถอื หน่ วยลงทุนขายคืน
หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกก่อนกาหนดอาจเป็ นผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
มีหน้าทีต่ อ้ งศึกษาและปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมายภาษีอากร
3. วิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน
ไม่มขี อ้ จากัดในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ วิธกี ารเป็ นไปตามทีน่ ายทะเบียนกาหนด
หน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมเพื่อการออม ไม่สามารถนาหน่ วยลงทุ น ไปจาหน่ าย จ่ายโอน จานา หรือนาไปเป็ น ประกันได้ ซึ่งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. ช่องทางและวิ ธีการที่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียงของ
บลจ. ในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิ ธิออกเสียง และการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงของบริษทั จัดการได้ทเ่ี ว็บไซต์ของ
บริษทั จัดการ (www.principal.th)
5. ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ นข้อจากัดในการใช้สิทธิ ออกเสียงที่มแี นวโน้ มว่าอาจจะเกิ ดขึ้น
• ไม่มกี ารถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดในการใช้สทิ ธิออกเสียง
6. ช่องทางและวิ ธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน
สามารถร้องเรียนได้ท่ี
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด ทีส่ ว่ นกากับและดูแลการปฏิบตั งิ าน
ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9508 หรือ 0-2686-9513 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
7. การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิ ธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม
ไม่ม ี
8. ภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ สาหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทย
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มภี มู ลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะอ้างอิงทีอ่ ยู่ของบริษทั จัดการเป็ น
ภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทต่ี อ้ งมีการวางทรัพย์
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม

22

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของกองทุนรวม
1. รายชื่อคณะกรรมการ
• คุณจูเลียน คริสโตเฟอร์ วิเวียน พูลล์

ประธานคณะกรรมการ

• คุณเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว

กรรมการ

• คุณชอง ชอย วัน

กรรมการ

• คุณอุเดย์ จายาราม

กรรมการ

• คุณจุมพล สายมาลา
2. รายชื่อผู้บริหาร

กรรมการผูจ้ ดั การ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

• คุณจุมพล สายมาลา

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

• คุณแบรนดา ชู

ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร

• คุณศุภกร ตุลยธัญ

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน

• คุณต่อ อินทวิวฒ
ั น์

ประธานเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจ

• คุณปาจรีย์ บุณยัษฐิติ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายธุรกิจกองทุนสารองเลีย้ งชีพและ
กองทุนส่วนบุคคล

• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒ
ั นชัย

รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาธุรกิจรายย่อย

• คุณวิษณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง

• คุณวนิดา ดวงพัตรา

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกากับการปฏิบตั งิ าน

• คุณรัฐภูม ิ บัวสาลี

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกฎหมายและเลขานุ การบริษทั

• คุณสุภชั นีย์ จงรักษ์ลขิ ติ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์

• คุณปองทิพย์ สหวัฒนชัย

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าสายงานนวัตกรรมธุรกิจดิจทิ ลั
(มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2565)

• คุณจิรฐั ยา แซ่หลี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
3. จานวนกองทุนรวม และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม
2565)
• มีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จานวน 67 กองทุน
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 65,814,688,280.06 บาท
4. คณะกรรมการพิ จารณาการลงทุน
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน

• คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์, CFA

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง

• คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณธนา เชนะกุล, CFA

ผูจ้ ดั การกองทุน
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• คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา, CFA

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณสุปรีดิ ์ สุวพันธ์, CFA

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ ์

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณนันทนัช กิตเิ ฉลิมเกียรติ

ผูจ้ ดั การกองทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 17 มิถุนายน 2565)

• คุณเต็มเดือน พัฒจันจุน
ผูจ้ ดั การกองทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 16 สิงหาคม 2565)
5. รายชื่อผู้จดั การกองทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2565)
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2546
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2564 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2557 - 2564
พ.ศ. 2556 - 2557
พ.ศ. 2551 - 2556
พ.ศ. 2550 - 2551
• คุณธนา เชนะกุล, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2559 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558

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

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูจ้ ดั การกองทุน, บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
นักวิเคราะห์, สานักงานประกันสังคม
นักวิเคราะห์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• คุณประพจน์ อ้วนเจริ ญกุล
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552

ปริญญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology (KTH)
ประเทศสวีเดน
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พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2562 - ปั จจุบนั
หัวหน้าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก บลจ.พรินซิเพิล จากัด
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน สานักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เธียรสุรตั น์ ลีสซิง่ จากัด
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทหารไทย จากัด
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทิสโก้ จากัด
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553
Investment Manager บริษทั ไทยคาร์ดฟิ ประกันชีวติ จากัด
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ. ธนชาต จากัด
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
ผูช้ ่วยจัดการกองทุน บลจ. ธนชาต จากัด
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) 0-2626-7777
หรือตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด แต่งตัง้
7. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
8. ผู้ดแู ลผลประโยชน์
• ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ โทร.02-470-9520
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนด้วย
9. รายชื่อผู้สอบบัญชี
ชื่อ : นายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล
ชื่อ : นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล
ชื่อ : นายประสิทธิ ์พร เกษามา
ชื่อ : นายสาธิต เกียรติกงั วาฬไกล
ทีอ่ ยู่ บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
หรือบุคคลอื่นที่ได้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผู้สอบบัญ ชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม

25

ข้อมูลอื่นๆ
ตารางค่าธรรมเนี ยม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่ วยลงทุน

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยรวมทัง้ หมดทีป่ ระมาณการได้
(ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)***
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดเพื่อการออม
o ค่าธรรมเนียมการจัดการ**
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดเพื่อการออม
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน**
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดเพื่อการออม
o ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี **
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดเพื่อการออม
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ***
o การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี )
ตัง้ แต่วนั ที่ ่
ตัง้ แต่วนั ที่ ่
1 พ.ย. 2564 1 พ.ย. 2563 อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ
31 ต.ค. 2565
31 ต.ค. 2564
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**

ตัง้ แต่วนั ที่ ่
26 พ.ย. 2562 31 ต.ค. 2563
เก็บจริ ง*,**

ไม่เกินร้อยละ 7.290
ไม่เกินร้อยละ 7.290
ไม่เกินร้อยละ 7.290
ไม่เกินร้อยละ 7.290
ไม่เกินร้อยละ 7.290
ไม่เกินร้อยละ 7.290
ไม่เกินร้อยละ 7.290
ไม่เกินร้อยละ 7.290

1.316
1.316
ไม่มี
ไม่มี
1.316
ไม่มี
ไม่มี
1.316

1.318
1.318
ไม่มี
ไม่มี
0.196
ไม่มี
ไม่มี
1.318

1.249
1.249
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1.249

ไม่เกินร้อยละ 1.605
ไม่เกินร้อยละ 1.605
ไม่เกินร้อยละ 1.605
ไม่เกินร้อยละ 1.605
ไม่เกินร้อยละ 1.605
ไม่เกินร้อยละ 1.605
ไม่เกินร้อยละ 1.605
ไม่เกินร้อยละ 1.605

0.963
0.963
ไม่มี
ไม่มี
0.963
ไม่มี
ไม่มี
0.963

0.963
0.963
ไม่มี
ไม่มี
0.142
ไม่มี
ไม่มี
0.963

0.897
0.897
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.897

ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54

0.321
0.321
ไม่มี
ไม่มี
0.321
ไม่มี
ไม่มี
0.321

0.321
0.321
ไม่มี
ไม่มี
0.047
ไม่มี
ไม่มี
0.321

0.299
0.299
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.299

ไม่เกินร้อยละ 0.33
ไม่เกินร้อยละ 0.33
ไม่เกินร้อยละ 0.33
ไม่เกินร้อยละ 0.33
ไม่เกินร้อยละ 0.33
ไม่เกินร้อยละ 0.33
ไม่เกินร้อยละ 0.33
ไม่เกินร้อยละ 0.33
ไม่เกินร้อยละ 4.815

0.032
0.032
ไม่มี
ไม่มี
0.032
ไม่มี
ไม่มี
0.032
ไม่มี

0.032
0.032
ไม่มี
ไม่มี
0.005
ไม่มี
ไม่มี
0.032
0.002

0.030
0.030
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.030
0.023

ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
0.002

0.016
0.007
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2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการไม่ได้
o ค่าทีป่ รึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
o ค่าธรรมเนียมจัดตัง้ กองทุน
o ค่าธรรมเนียมการจัดการ - Outsourcing Fee
o ค่าสอบบัญชี
o ค่าประกาศ NAV
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด***
(ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทัง้ ทีป่ ระมาณการได้และประมาณการไม่ได้)
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดเพื่อการออม
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

ไม่มี
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

0.244
ไม่มี
ไม่มี
0.223
0.001
0.013
0.007

0.283
ไม่มี
ไม่มี
0.269
0.001
0.011
0.002

0.054
ไม่มี
0.003
0.037
0.001
0.010
0.003

ตามทีจ่ ่ายจริง

1.560
1.560
ไม่มี
ไม่มี
1.560
ไม่มี
ไม่มี
1.560
0.10

1.601
1.601
ไม่มี
ไม่มี
0.479
ไม่มี
ไม่มี
1.601
0.16

1.303
1.303
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1.303
0.27

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว
** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
จะคานวณเป็ น % ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนัน้
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่ กิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์
หน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออมเริม่ เปิ ดให้บริการตัง้ แต่วนั ที่ 1 เม.ย.63 เป็ นต้นไป
หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่มเริม่ เปิ ดให้บริการตัง้ แต่วนั ที่ 29 เม.ย.64 เป็ นต้นไป
ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดไว้แล้ว และภาษีดงั กล่าวจะถือเป็ นภาระของกองทุนรวม
NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหักด้วยมูลค่าหนี้สนิ ทัง้ หมด ทัง้ นี้ มูลค่าหนี้สนิ ทัง้ หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีค่ านวณ
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทม่ี กี ารรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่ องทุนนี้ไปลงทุน บริษทั จัดการจะจ่ายคืนใน
รูปแบบใดๆให้แก่กองทุนนี้ (ถ้ามี)
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ/ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภท
ของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการ
อาจกาหนดขึน้ ในอนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชีช้ วนส่วน
สรุปข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั
จัดการ และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
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ตารางค่าธรรมเนี ยม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้ถือหน่ วย
ลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดเพื่อการออม
o ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดเพื่อการออม
o ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดเพื่อการออม
o ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดเพื่อการออม
o ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมือ่ มีการซื้อขาย
หน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน)
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)

ร้อยละของมูลค่าหน่ วยลงทุน
อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ

เก็บจริง

ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ

1.605
1.605
1.605
1.605
1.605
1.605
1.605
1.605

ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

1.00
1.00
ยกเว้น
ยกเว้น

ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ

1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น

ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ

1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ

1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ยังไม่ระบุ
ยังไม่ระบุ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ยังไม่ระบุ
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ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ยังไม่ระบุ
ชนิดเพื่อการออม
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ยังไม่ระบุ
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ยังไม่ระบุ
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ยังไม่ระบุ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ยังไม่ระบุ
ชนิดเพื่อการออม
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ตามอัตราทีธ่ นาคารเรียกเก็บ
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงินทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้รบั คืนเมื่อ
ตามอัตราทีธ่ นาคารเรียกเก็บ
เลิกกองทุน
o ค่าธรรมเนียมในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนร้องขอให้นาย
ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ทะเบียนดาเนินการใด ๆ ให้เป็ นกรณีพเิ ศษ
ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดไว้แล้ว
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจมีการเพิม่ ค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุน
ทราบไม่น้อยกว่า 60 วัน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่ม
ไม่เท่ากัน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตาม
เงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคต เพือ่ เป็ นการอานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
•

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 37.03

•

Port Folio Duration : -

•

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) :
ชนิ ดสะสมมูลค่า ร้อยละ -33.99
ชนิ ดจ่ายเงินปันผล ร้อยละ -33.99
ชนิ ดผู้ลงทุนกลุ่ม ร้อยละ -20.30
ชนิ ดเพื่อการออม ร้อยละ -20.34

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิ น และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
มูลค่าตามราคาตลาด
(บาท)*1

% NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ

664,749,764.00

18.19

หน่วยลงทุน-ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานในประเทศ

90,915,480.00

2.49

131,350,781.24

3.59

2,709,315,757.25

74.15

เงินฝากธนาคาร

53,316,670.38

1.46

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

18,139,525.85

0.50

ทรัพย์สนิ อืน่

41,577,937.52

1.14

(55,498,760.65)

(1.52)

3,653,867,155.59

100.00

หุน้ สามัญ / ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

อื่น ๆ
หนี้สนิ อื่น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ของกองทุนรวม
มูลค่าตาม
กลุ่มของตราสาร
ราคาตลาด
(บาท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
- ไม่มี - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ไม่มี (ข) ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั เงินทุน
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั ่ าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือ ผูค้ ้าประกัน
71,456,196.23
(ค) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade)
- ไม่มี (ง) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ากว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ไม่มี สัดส่วนเงิ นลงทุนขัน้ สูง (upper limit) ที่บริ ษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร
กลุ่ม (ง)15 % ของ NAV
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบีย้ ค้างรับแล้ว

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม

% NAV

- ไม่มี - ไม่มี 1.96
- ไม่มี - ไม่มี -
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ประเภท
1 เงินฝากธนาคาร
2 เงินฝากสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ
3 เงินฝากสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ
4 เงินฝากเงินตรา
ต่างประเทศ
หมายเหตุ :

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ผูค้ ้า/
อันดับ
ผูร้ บั รอง/ วันครบ
จานวนเงินต้น/
ผูอ้ อก
ความ
ผูส้ ลัก
กาหนด
มูลค่าหน้าตั ๋ว
น่าเชื่อถือ
หลัง
ธนาคารกสิกรไทย จากัด
AA+
53,300,710.63
(มหาชน)
PGI (AUD)
NA
11,079,453.81
ธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน) (SGD)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน) (USD)
*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่
รวมดอกเบีย้ ค้างรับแล้ว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1
53,316,670.38
11,079,453.81

-

-

AA+

5,879,072.83

5,879,072.83

-

-

AA+

1,180,999.21

1,180,999.21

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
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ผลการดาเนิ นการของกองทุนรวม
ผลการดาเนิ นงานสิ้ นสุด
ณ วันที่ 31 ต.ค. 2565
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดเพื่อการออม
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
ชนิดสะสมมูลค่า
ตัวชีว้ ดั (Benchmark)
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ตัวชีว้ ดั (Benchmark)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ตัวชีว้ ดั (Benchmark)
ชนิดเพื่อการออม
ตัวชีว้ ดั (Benchmark)

ผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี )

นับจากวันเริ่ ม
โครงการ
(26 พ.ย. 62)

3 เดือน
(22 ก.ค. 65)

6 เดือน
(29 เม.ย. 65)

1 ปี
(29 ต.ค. 64)

3 ปี
(25 ต.ค. 62)

5 ปี
(27 ต.ค. 60)

8.0522*
8.0521*
8.0537*
8.0483*

8.6459
8.6459
8.6474
8.6417

9.1873
9.1873
9.1889
9.1829

9.5575
9.5575
9.5587
9.5528

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

-7.12%
-2.95%
-7.12%
-2.95%
-15.13%
-13.10%
2.05%
8.40%

-7.42%
-8.10%
-7.43%
-8.10%
-7.42%
-8.10%
-7.42%
-8.10%

-12.36%
-11.97%
-12.36%
-11.97%
-12.35%
-11.97%
-12.36%
-11.97%

-15.67%
-14.08%
-15.67%
-14.08%
-15.67%
-14.08%
-15.67%
-14.08%

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ตัวชีว้ ดั
• ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET
Property Fund & REITs Total Return Index) ในสัดส่วนร้อยละ 21
• ดัชนี FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total Return (FSTREI) ในสกุลเงิน SGD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกัน ความเสีย่ ง
อัตราแลกเปลีย่ น เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ตามสัดส่วนการทาสัญญาป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น 50% และปรับ
ด้วยอัต ราแลกเปลี่ย นเพื่อ เทีย บกับค่ าสกุลบาท ณ วัน ที่คานวณผลตอบแทน ตามสัดส่ วนที่ไม่ได้ ท าสัญ ญาป้ อ งกัน ความเสี่ย งด้านอัต รา
แลกเปลีย่ น 50% ในสัดส่วนร้อยละ 20
• ดัชนี S&P/ASX 200 A-REIT (Sector) Total Return Index ในสกุลเงิน AUD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ย งอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อ
เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ตามสัดส่วนการทาสัญญาป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ น
เพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยน 50% ในสัดส่วน
ร้อยละ 30
• ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT Net Total Return Index ในสกุลเงิน JPY ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อ
เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ตามสัดส่วนการทาสัญญาป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ น
เพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยน 50% ในสัดส่วน
ร้อยละ 20
• ดัชนี Hang Seng REIT Index Total Return ในสกุลเงิน HKD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อ เทียบกับค่าสกุ ล
เงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ตามสัดส่วนการทาสัญญาป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า
สกุลบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนทีไ่ ม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น 50% ในสัดส่วนร้อยละ 9
NAV ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเริม่ เปิ ดให้บริการตัง้ แต่วนั ที่ 1 เม.ย.63 เป็ นต้นไป
หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่มเริม่ เปิ ดให้บริการตัง้ แต่วนั ที่ 29 เม.ย.64 เป็ นต้นไป
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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ภาคผนวก 1
1. รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
ชนิดสะสมมูลค่า
: มี
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่ม ี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่ม ี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่ม ี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่ม ี
1.1 การขอรับหนังสือชีช้ วนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สาหรับผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม)
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะจัดส่งและดาเนินการให้ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้
ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ พร้อมกับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนให้ผทู้ ่สี นใจจะลงทุน
และบริษัทจัดการจะจัดให้มหี นัง สือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่ง ของบริษัท จัดการและ ณ สถานที่
ติดต่อของของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มอื ผูล้ งทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ั ่งซื้อ
หน่ ว ยลงทุ น ที่ย ัง ไม่ เคยเปิ ด บัญ ชีก องทุ น รวม) ค าสัง่ ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ท่ีท่ีท าการทุ ก แห่ งของบริษัท จัด การ และ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทาการ
สาหรับผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุ นรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบคา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะ
ได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล

1.2

สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนาม
ของนิตบิ ุคคล
ทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ภ.พ.20
ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
บัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ บอจ.5 หรือ บมจ.006 แล้วแต่กรณี
บัญชีรบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
วิธกี าร วันเวลา และราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
วิ ธีการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่ วงการเสนอขายหน่ วยลงทุ นครัง้ แรก ผู้สนใจลงทุ นสามารถสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุนโดยกรอก รายละเอียดในคาสั ่งซื้อ
หน่วยลงทุนและเอกสารการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ท่ี
1. บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
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2. สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนทางโทรสารได้
ในกรณี ส ั ่งซื้อโดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากกองทุ นรวมภายใต้การบริหารของบริษั ท จัดการ ผู้สนใจสามารถ
สั ่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้
การบริหารของบริษทั จัดการ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุในข้อ 3 วรรค 1 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
วันเวลาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนได้ระหว่างวันและเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้ แรก ตามทีร่ ะบุในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ และ/หรือ ในกรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนมาจากกองทุน
รวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ผูส้ ั ่งซื้อสามารถทาการสั ่งซื้อได้จนถึงวันทาการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้ แรก ในกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ผูส้ ั ่งซื้อสามารถทา
การสั ่งซื้อได้จนถึงวันทาการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนก่อนสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ใน
กรณีทส่ี ามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจานวนเงินทุนโครงการทีก่ าหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม
ราคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน บวก
ด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยมูลค่าการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนทีก่ าหนด
ราคาสั ่งซื้อกรณี สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใช้ราคาขายที่คานวณได้เมื่อสิ้นวันทาการทีไ่ ด้รบั เงินจากกองทุนต้นทาง
เป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะสับเปลีย่ นเข้า
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะถือว่าวันทีค่ าสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มคี วามสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็ นวันทาการ
ขายหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั คาสั ่งซื้อ หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่น ใดที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) ที่
สมบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง
การส่งคาสั ่งซื้อและชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุน
1. ผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนจะต้องชาระราคาซื้อหน่ วยลงทุนทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณีท่ผี ู้ถือหน่ วยลงทุนขายคืนหน่ วย
ลงทุนหรือแสดงความประสงค์ให้นาเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั จากการเลิกกองทุนเมื่อครบกาหนดอายุกองทุน
ของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษทั จัดการอาจดาเนินการให้มกี ารหัก
กลบกันก็ได้
2. ผูส้ นใจลงทุนสามารถส่งคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) พร้อม
ชาระราคาซื้อหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจานวนที่ระบุ ในคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ท่บี ริษัท จัดการหรือผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืน โดยชาระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ คาสั ่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัท จัดการ
ยอมรับ
สาหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดไว้เพื่อรับ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณีซ้ือหน่ วยลงทุ น ผ่านธนาคารซีไอเอ็ม บี ไทย จากัด (มหาชน) สั ่งจ่ายเพื่อเข้าบัญ ชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
“บัญชีจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟรา-สตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม”
(2) กรณีซ้อื หน่ วยลงทุนผ่านบริษัทจัด การและผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
จากัด (มหาชน) สั ่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิลเพื่อจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล
เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม ”
(3) บัญ ชีอ่ืน ใดที่บ ริษัท จัด การเปิ ด ไว้เพื่อ รับ เงิน ค่าจองซื้อ หน่ วยลงทุ น ของกองทุ น โดยบริษัท จัด การจะระบุ
รายละเอียดไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
ทัง้ นี้การชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ใช่การชาระด้วยเงินสด บริษทั จัดการจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษทั จัดการจะยกเลิกรายการสั ่งซื้อนัน้
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สาหรับผู้ถอื หน่วยลงทุนทีม่ บี ัญชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนทางโทรสารได้ โดยกรอก
รายละเอียดในคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด และหลักฐานการชาระ
ค่าสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธกี ารทีบ่ ริษัทจัดการยอมรับ ส่งโทรสารไปยังบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซื้อคืน
3. เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คาสั ่งซื้อและได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนจากผู้
สั ่งซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสาเนา คาสั ่งซื้อให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อหน่วย
ลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสั ่งซื้อทางโทรสาร
ในกรณีส ั ่งซื้อโดยการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
ผูส้ นใจสั ่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
มาชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์
อินคัม” ซึ่งเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ที่ทร่ี ะบุในใบคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นได้ถงึ วันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
หากวันทีท่ ่รี ะบุในใบคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกับวันทาการสุดท้ายของการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
กองทุนเปิ ดปลายทางจะได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหลังจากทีไ่ ด้เปิ ดการเสนอขายไปแล้ว โดยบริษทั จัดการ
จะถือว่าผูส้ ั ่งซื้อทาการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนตามวันทีท่ ร่ี ะบุในใบคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้
การบริหารของบริษทั จัดการในกรณีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยโดยรวม
1.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
1.3.1 การสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของผู้ส ั ่งซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสั ่งซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุน และบริษทั จัดการหรือ นายทะเบียนได้ทารายการเพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ั ่งซื้อแล้ว สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุ นในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุ นแล้วเท่านั น้ ทัง้ นี้ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสั ่งซื้อ
หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
1.3.2 ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ขายหน่วย
ลงทุนให้กบั ผู้ส ั ่งซื้อนัน้ และกรณีท่เี ป็ นเช็คหรือดราฟต์ บริษัทจัดการจะส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนให้กบั ผู้ส ั ่งซื้อ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ทัง้ นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
1.3.3 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
1.3.4 ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือ
ทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอ
สงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ดาเนินการตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
1.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
1.4.1. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนตามวันที่ได้ร บั คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนโดยพิจารณา
ตามวันทีส่ ั ่งซื้อ และได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว
1.4.2. ในกรณีท่จี านวนเงินที่ระบุในคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของผู้ส ั ่งซื้อไม่ตรงกับจานวนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนที่บริษัท
จัดการสามารถเรียกเก็บได้จริง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ตามจานวนเงินที่บริษัท
จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
1.4.3. ในกรณีส ั ่งซื้อโดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการบริษทั จัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนตามจานวนทีส่ ั ่งซื้อ ทีไ่ ด้ระบุในใบคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน โดยพิจารณาตามวันทีไ่ ด้รบั
ใบคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และ/หรือ วันทีร่ ะบุในใบคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
1.4.4. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุ น ตามคาสั ่งซื้อที่สมบูรณ์ และบริษัทจัดการได้รบั ชาระ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
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เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทก่ี ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่า
จานวนหน่ วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุน
ให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั ่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รบั คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนและได้รบั ชาระค่าซื้อ
หน่ วยลงทุนแล้ว ในกรณีท่วี นั ใดวันหนึ่ง ในช่วงระหว่างวันทาการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก หากมีการ
สั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ น พร้อ มกัน และมีห น่ วยลงทุ น ไม่ เพีย งพอต่อ การจัดสรร บริษัท จั ดการขอสงวนสิท ธิท่ีจ ะ
พิจารณาจัดสรรหน่ วยลงทุ นโดยใช้หลัก “small lot first” ให้แก่ผู้ส ั ่งซื้อหน่ ว ยลงทุนตามจานวนโดยเริม่ ต้นที่
จานวนขัน้ ต่าการจองซื้อของผูส้ ั ่งซื้อเป็ นฐานในการจัดสรรหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาวิธกี าร
ตามความเหมาะสม โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยคานึงถึงประโยชน์และความ
เป็ นธรรมของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
1.4.5. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือ
ทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอ
สงวนสิทธิทจ่ี ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการ
ดาเนินการ
1.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
1.5.1 เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรก หากปรากฏกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้การ
อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมนัน้ สิ้นสุดลง
(1) ในกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปมี
่ การจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ผลู้ งทุนได้ไม่ถงึ 35 ราย
(2) ในกรณีทจ่ี าหน่ายหน่วยลงทุนได้มมี ูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาทและบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดตัง้
กองทุนไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายุตกิ ารจาหน่าย
หน่วยลงทุนและให้ถอื ว่าการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมนัน้ สิ้นสุดลง
(3) ในกรณี ท่ีม ีการจัดสรรหน่ วยลงทุ นให้แก่บุ คคลใดหรือ กลุ่ม บุ คคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่ งในสามของ
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(4) ในกรณีทม่ี เี หตุอนั จาเป็ นและสมควร ทาให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนและ
วัตถุประสงค์ของกองทุนได้
1.5.2 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนรวมทีอ่ ยู่ระหว่าง หรือหลังจากการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยบริษทั จัดการจะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการ
ยุตกิ ารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีย่ ุตกิ ารขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมตั จิ ดั ตัง้ กองทุน
สิน้ สุดลงในวันทีแ่ จ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
บริษัท จัดการจะแจ้งให้สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณี ตามข้อ 1.5.1 ภายใน 15 วันนับแต่วนั
สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รบั จากการจาหน่ ายหน่ วยลงทุ นให้แก่ผู้จ องซื้อหน่ วยลงทุ นภายในหนึ่งเดือ นนับแต่ว ัน
สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุน หากบริษทั จัดการไม่
สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลานัน้ ได้อนั เนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษทั จัดการจะชาระดอกเบีย้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละเจ็ดครึง่ ต่อปี นับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลานัน้ จนถึงวันที่
บริษทั จัดการชาระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน
เพื่อประโยชน์ในการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ทัง้ นี้ บริษั ท จัด การจะด าเนิ น การคืน เงิน ค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ตามรายละเอีย ดข้า งต้ น เว้น แต่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
1.5.3 ในกรณี ท่ีก ารสัง่ ซื้อ หน่ วยลงทุ น มีผ ลให้จานวนหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น เกิน กว่าจ านวนหน่ วยลงทุ น ที่จ ด
ทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใด ที่เป็ นเหตุให้บริษทั จัดการจัดสรรหน่วยลงทุน
แต่บ างส่ วนหรือ ไม่ จดั สรรทัง้ หมด บริษัท จัดการจะคืน เงิน ค่าซื้อ หน่ วยลงทุ น ส่วนที่ไม่ ได้รบั การจัดสรรแต่
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บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่ม ีดอกเบี้ย ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่ วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีท่สี มควรและจาเป็ นจนทาให้ไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวได้ตามระยะเวลา
ข้างต้น
วิ ธีการจ่ายคืนเงิ นค่าซื้อหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คขีด คร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะผู้ส ั ่งซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ส ั ่งซื้อ ตาม
รายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทไ่ี ม่มรี ายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
รวม หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสั ่งซื้อตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนของผูส้ ั ่งซื้อได้ บริษัท
จัด การขอสงวนสิท ธิท่ีจ ะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธีการที่บ ริษัท จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษัท จัด การอาจ
มอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เป็ นผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
เงื่อนไขอื่น ๆ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ท่ี า
การทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่ วย
ลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
2. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธีการซื้อหน่ วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผู้ถอื หน่วย
ลงทุน ตามที่บริษทั จัดการเห็นสมควร โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้ า
อย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เช่น การเพิ่มเติมวิธีการซื้อ
หน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การซื้อหน่ วยลงทุนผ่านทางไปรษณี ย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และบริษัทจัดการไม่
สามารถให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น แก้ไขหรือ ยืน ยันข้อ มูล ได้ไม่ ว่าด้วยเหตุ ใด บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิท่ีจะไม่
ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
2.2 การซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ผ่ านการบริก ารธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ได้แ ก่ การบริก ารธุ รกรรมที่ใช้วิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
- การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถ้ามี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
- บัตรเครดิต (credit card) (ถ้ามี)
- สื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2.3 การซื้อหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาตให้ทาได้
3. กรณีผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคาสั ่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และ
บริษัทจัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่ี
จะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสั ่งซื้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการภายใน 3 วัน นับ
แต่วนั ที่มกี ารส่งคาสั ่งซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจัดการได้ดาเนินการตามคาสัง่ ซื้อทางโทรสารของผู้ส ั ่งซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษทั จัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุ
ใด บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลที่
ได้รบั ทางโทรสาร
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2. รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
บริษทั จัดการจะเริม่ เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 30 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
กรณี การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
ชนิดสะสมมูลค่า
: มี
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: มี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: มี
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: มี
ชนิดเพื่อการออม
: มี
2.1
การขอรับหนังสือชีช้ วนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สาหรับผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม)
2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุ น บริษัทจัดการจะจัดส่งและดาเนินการให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อ
คืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญที่
ผูล้ งทุนควรทราบ พร้อมกับ
คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผทู้ ่สี นใจจะลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มหี นังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่
ทาการทุกแห่งของบริษัท จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือ รับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีช้ วน คู่มอื ผูล้ งทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนที่
ยังไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ทท่ี ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ทีบ่ ริษทั จัดการอาจแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต
ทัง้ นี้ สาหรับผูท้ เ่ี ปิ ดบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็ นครัง้ แรก บริษทั จัดการจะจัดให้มคี ่มู อื การ
ลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม (ถ้ามี) ให้กบั ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเพื่อทาการศึกษาและปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมเพื่อได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน
2.1.2 สาหรับผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียด
ในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
ต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
•

สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจลงนามของนิตบิ ุคคล
• ทะเบียนภาษีมล
ู ค่าเพิม่ ภ.พ.20
• ตัวอย่างลายมือชื่อผูม
้ อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
• สาเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
• หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
• บัญชีรายชื่อผูถ
้ อื หุน้ บอจ.5 หรือ บมจ.006 แล้วแต่กรณี
• บัญชีรบ
ั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
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หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
2.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
2.2.1 การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิ ธีการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนและเอกสารประกอบการ
สั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ท่ี
1. บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
2. สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ หรือ
3. วิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดขึน้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
วันเวลาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการขายหน่วยลงทุน ในเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย
ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 12.00 น. โดยบริษัทจัดการจะกาหนดวันเริม่ ทาการขายหน่ วยลงทุนภายใน 30 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม
ทัง้ นี้ ในกรณีมเี หตุสุดวิสยั หากวันทาการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นวันทีไ่ ม่สามารถทารายการซื้อหน่วยลงทุนได้
ให้เลื่อนเป็ นวันทาการถัดไป
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกาหนดให้วนั ทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทา
การของประเทศที่เกี่ย วข้องกับการลงทุ น (ถ้ามี) และวันท าการที่บริษัท จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับ
ชาระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ท่ลี งทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน
(ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะประกาศวันทีเ่ ป็ นวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงาน
ของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
ราคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้ วันทาการขายหน่วย
ลงทุนนัน้ (ราคาซื้อหน่วยลงทุนหมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้เพื่อคานวณราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทา
การซื้อหน่วยลงทุนนัน้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
หลักทรัพย์(ถ้ามี)) โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุนต้องสั ่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าในการซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
การส่งคาสั ่งซื้อและชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุน
1. ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษทั จัดการอาจ
ดาเนินการให้มกี ารหักกลบกันก็ได้
2. ผูส้ นใจลงทุนสามารถส่งคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี)
พร้อมชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจานวนทีร่ ะบุในคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ทบ่ี ริษทั จัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยชาระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ คาสั ่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธกี ารอื่นใด
ทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ
สาหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดไว้
เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณีซ้อื หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สั ่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อ
บัญชี “บัญชีซ้ือหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม”
(2) กรณีซ้อื หน่ วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็มบี
ไทย จากัด (มหาชน) สั ่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิล เพื่อซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
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กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม”
(3) บัญ ชีอ่ืนใดที่บริษัท จัดการเปิ ดไว้เพื่อ รับเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุ นของกองทุ น โดยบริษัท จัดการจะระบุ
รายละเอียดไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
ทัง้ นี้การชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ใช่การชาระด้วยเงินสด บริษัทจัดการจะต้องสามารถเรียกเก็บเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษทั จัดการจะยกเลิกรายการสั ่งซื้อนัน้
สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้
โดยกรอกรายละเอียดในคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
(ถ้ามี) ส่งโทรสารพร้อมหลักฐานการชาระค่าสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ ไปยัง
บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3. เมื่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คาสั ่งซื้อและได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
จากผูส้ ั ่งซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสาเนาคาสั ่งซื้อให้แก่ผู้
สั ่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสั ่งซื้อทางโทรสาร
2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
2.3.1
การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสั ่งซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษทั จัดการได้รบั เงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนและบริษทั จัดการหรือนายทะเบียนได้ทารายการเพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อแล้ว สิทธิ
ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอน
การสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่ บริษทั จัดการจะอนุ ญาตให้ดาเนินการเป็ น
อย่างอื่นได้
ในกรณี ท่ีการชาระเงิน ด้วยคาสั ่งหักบัญ ชีธนาคาร เช็คหรือ ดราฟต์ด ังกล่ าว ถูก ปฏิเสธการจ่ายเงินจาก
ธนาคารของผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผสู้ ั ่งซื้อหน่วย
ลงทุนนัน้ และจะดาเนินการนาส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนแก่ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุ น ภายในวันท าการถัดจาก
วันทีไ่ ด้รบั เช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนจากธนาคารผูเ้ รียกเก็บ ทัง้ นี้บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืนดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
2.3.2
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีม่ มี ูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
2.3.3
ในกรณีท่บี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนโดยรวม
หรือ ท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อ เสีย งของบริษัท จัดการหรือกองทุ น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่ดาเนินการตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ัง่ ซื้อก่อน
การดาเนินการ
2.4 การจัดสรรหน่ วยลงทุน
2.4.1
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อที่สมบูรณ์ และบริษัทจัดการได้รบั
ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีท่กี ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุ นที่จดทะเบียนไว้ต่อสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท จัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ั ่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั ่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รบั คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนและได้
ชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว หากในกรณีทม่ี กี ารสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอ
ต่อการจัดสรร บริษทั จัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีส่ ั ่งซื้อและที่สามารถจัดสรร
ได้ให้แก่ ผู้ส ั ่งซื้อ (Pro Rata) หรือ โดยใช้หลัก “small lot first” ให้แก่ผู้ส ัง่ ซื้อ หน่ วยลงทุ นตามจานวนโดย
เริม่ ต้นทีจ่ านวนขัน้ ต่าการจองซื้อของผูส้ ั ่งซื้อเป็ นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาวิธกี ารตามความเหมาะสม โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า โดยคานึงถึงประโยชน์และความเป็ นธรรมของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
2.4.2
ในกรณี ท่จี านวนเงินที่ระบุในคาสั ่งซื้อ หน่ ว ยลงทุ นของผู้ส ั ่งซื้อ ไม่ต รงกับจานวนเงินค่ าซื้อหน่ วยลงทุนที่
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
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2.5

บริษัท จัดการสามารถเรียกเก็บได้จริงในวันท าการขายที่บริษัทจัดการท ารายการ บริษัท จัดการขอสงวน
สิทธิทจ่ี ะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
2.4.3
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเพิม่ จานวนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั การจัดสรรแล้วให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนใน
สมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายในวันทาการถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุนของคาสั ่งซื้อนัน้ ๆ เว้นแต่
บริษัท จัด การได้รบั การผ่อ นผันระยะเวลาการคานวณมู ลค่าทรัพย์สินสุท ธิ มูลค่าหน่ วยลงทุ น ราคาขาย
หน่ วยลงทุ น และราคารับ ซื้อ คืนหน่ วยลงทุ น ตามที่สมาคมบริษัท จัดการลงทุ น กาหนดโดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะเพิม่ จานวนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั การจัด สรรแล้วให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
2.4.4
ในกรณีท่บี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนโดยรวม
หรือ ท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อ เสียงของบริษัท จัดการหรือกองทุ น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่ วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผู้
สั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณีทก่ี ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ดทะเบียนไว้ต่อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใด ทีเ่ ป็ นเหตุให้บริษทั จัดการจัดสรรหน่ วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จดั สรร
ทัง้ หมด บริษทั จัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่มดี อกเบีย้
ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุนนัน้
วิธกี ารจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะโอนเงิน นาฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อ หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะผูส้ ั ่งซื้อส่งทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อ ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทไ่ี ม่ม ี
รายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสั ่งซื้อตามวิธกี ารในคา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนของผูส้ ั ่งซื้อได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธกี ารทีบ่ ริษัท
จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าว
แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
เงื่อนไขอื่น ๆ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชาระเงินค่าซื้อหน่ ว ยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ่ที าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของ
บริษทั จัดการ
2. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุ น โดยบริษัท จัด การจะติด ประกาศรายละเอีย ดการให้บ ริก ารดังกล่ าว ล่ ว งหน้ า อย่ างน้ อ ย 7 วัน ก่ อ นวัน
เปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ใน
การซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การซื้อหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่วย
ลงทุนได้เป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
2.2 การซื้อหน่ วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และบริษัทจัดการไม่
สามารถให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นแก้ไขหรือ ยืนยันข้อ มูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุ ใด บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิท่จี ะไม่
ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
2.3 การซื้อ หน่ วยลงทุ น ผ่านการบริก ารธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ กส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ ใช้วิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
- การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถ้ามี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

- อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
- บัตรเครดิต (credit card) (ถ้ามี)
- สื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2.4 การซื้อหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่ เติม ระยะเวลา และ/หรือ วันและเวลาทาการขายหน่ วย
ลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทา
การขายหน่ วยลงทุ นเพื่อ ให้สอดคล้อ งกับ การลงทุ นในต่างประเทศ โดยบริษัท จัดการจะติดประกาศรายละเอียด
ดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลงทีท่ ่ที าการทุกแห่งของบริษัท จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อ
ของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุ น และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัท จัดการเว้นแต่
กรณีทเ่ี กิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดย
ทันที
กรณีผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคาสั ่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และ
บริษทั จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่ี
จะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสั ่งซื้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการภายใน 3 วัน นับ
แต่วนั ทีม่ กี ารส่งคาสั ่งซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษทั จัดการได้ดาเนินการตามคาสั ่งซื้อทางโทรสารของผูส้ ั ่งซื้อ
หน่ วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการตาม
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่มยี อดคงเหลือและไม่มกี ารทาธุรกรรมใด
ๆ เป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
บริษทั จัดการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือ
คาสั ่งขายคืนหน่ ว ยลงทุ น” หรือ กรณี อ่นื ใดที่บริษัท จัดการได้สงวนสิท ธิในการขายหน่ วยลงทุ นให้ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ
บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิท่จี ะหยุด รับ คาสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ น ชัวคราว
่
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่บ ริษัท จัด การ
เห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียด
ดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดาเนินการทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณี
ทีเ่ กิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนชัวคราว
่
ณ เวลา
ใดเวลาหนึ่ง หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนถาวร ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนและกองทุนเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบริษทั จัดการ
จะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันดาเนินการทีท่ ่ที าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ
และ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของ
บริษัท จัดการ โดยจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน เว้นแต่ กรณี ท่เี กิดจากปั จจัยที่
ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที
ในกรณี ท่บี ริษัท จัดการกองทุ นรวมจาป็ นต้อ งเปลี่ย นแปลงวันหรือ เวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนให้
แตกต่างจากทีก่ าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็ นการชัวคราว
่
อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
วันหรือ เวลาในการให้บริการของผู้ ให้บริการตามที่สานักงานกาหนดซึ่งส่ งผลกระทบต่อ การซื้อ ขายทรัพย์สินที่
กองทุนรวมไปลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าทีม่ คี วามจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถอื
ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
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3. การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
3.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- Internet
วิธกี ารอื่นๆเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
3.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม : สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
3.3. วิธกี ารรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน
- แบบอัตโนมัติ
3.4. รายละเอียดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
3.4.1 วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
กรณี รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนปกติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดเพื่อการออม
วิ ธีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน

: มี
: มี
: มี
: มี
: มี
: มี
: มี
: มี

ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนเงินหรือเป็ นจานวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่างหนึ่ง โดย
กรอกรายละเอียดในคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน (ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นสามารถขอรับใบคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนได้ท่ี
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้ง
เพิ่มเติม ในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการขายคืนหน่ วยลงทุ นที่บริษัท จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ท่ี
บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหรือสามารถส่งคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนทางโทรสารไปยังบริษทั
จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
เอกสารประกอบการสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน
ผูส้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนาส่งคาสั ่งขายคืนพร้อมเอกสารประกอบต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจากบริษทั
จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
•
•

สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
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หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
วันเวลารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง
เวลา 12.00 น.
ทัง้ นี้ ในกรณีมเี หตุสุดวิสยั หากวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็ นวันทีไ่ ม่สามารถทารายการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ ให้เลื่อนเป็ นวันทาการถัดไป
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกาหนดให้วนั ทาการซื้อ ขายหน่ วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการ
ของประเทศของกองทุ นหลัก และวันท าการของประเทศที่เกี่ยวข้อ งกับการลงทุ น (ถ้ามี) และวันท าการที่บริ ษัท
จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหน่ วยลงทุ นจากกองทุ นหลัก (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆที่
เกีย่ วข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะประกาศวันทีเ่ ป็ นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงานของ
บริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนนัน้ (ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนหมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้เพื่อคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิน้
วันทาการรับซื้อคืนนัน้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
หลักทรัพย์(ถ้ามี) ) โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี)
การชาระค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วัน
ท าการนั บ แต่ วนั รับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น โดยมิให้นั บ รวมวัน หยุ ด ท าการของผู้ป ระกอบธุ รกิจการจัดการกองทุ น
ต่ า งประเทศที่ ม ีลัก ษณะในท านองเดีย วกั บ ธุ ร กิจ การจัด การกองทุ น รวม และผู้ป ระกอบธุ ร กิจ ที่เกี่ ย วข้ อ งใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา เว้นแต่บริษทั จัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการ
ลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต บริษทั จัดการจะชาระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามทีไ่ ด้รบั การผ่อนผัน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุ นต่างประเทศที่ม ีลักษณะในท านองเดียวกับ ธุรกิจการจัดการกองทุ น รวม และผู้
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อ งในต่างประเทศซึ่ง จะส่งผลกระทบต่อ การช าระราคา และหรือ กรณี ต ามข้อ “การเลื่อ น
กาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่ รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตาม
คาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยบริษัทจัดการจะชาระค่าขายคืน
หน่ วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะในนามผู้ถือหน่ วยลงทุ น หรือโดยนาเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากใน
บัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
รวม
โดยในกรณีทช่ี าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายในนามผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะจัดส่งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร หรือโดยให้ผสู้ นับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการดังกล่าว
หรือบริษัท จัดการจะดาเนินการให้ม ีการหักกลบหนี้กัน ให้กบั ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ในกรณี ท่ผี ู้ถือหน่ วยลงทุ นขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการ
ในกรณีท่ีไม่มรี ายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุนรวมหรือกรณีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการไม่สามารถชาระเงินให้
ผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนตามวิธีการในคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุนรวมของผู้ส ั ่งขายคืนได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะ
พิจ ารณาช าระค่ า ขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ าวด้ว ยวิธีก ารที่บ ริษัท จัด การเห็น สมควร ทัง้ นี้ บริษัท จัด การอาจ
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มอบหมายให้ผู้สนับ สนุ น การขายหรือ รับซื้อ คืนเป็ น ผู้ดาเนิน การคืนเงิน ดังกล่าวแก่ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นแทนบริษัท
จัดการได้
3.4.2 วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
กรณี รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : มี
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ไม่ม ี
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่ม ี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่ม ี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่ม ี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่ม ี
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ไม่ม ี
ชนิดเพื่อการออม
: ไม่ม ี
หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :
1. กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตไิ ม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานสิน้ สุด
ตามช่วงเวลาที่บริษัท จัดการเห็นสมควร จากกาไรสะสม หรือกาไรสุท ธิในงวดบัญ ชีท่จี ะจ่ายเงิน ค่ารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัตแิ ล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตจิ ะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
3.4.2.1 วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1. บริษัท จัดการจะถือว่าผู้ถือ หน่ วยลงทุ นได้ต กลงสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ นและมอบหมายให้บริษัท จัดการ
ดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว จะมีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลง
2. บริษทั จัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ รี ายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่
ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน ของวันที่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุ นอัตโนมัตินัน้ โดยจะรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนจากการจ่ ายเงินปั นผลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทุนไปลงทุน หรือ
จากรายได้จากการลงทุนสุทธิบวก/หักกาไรหรือขาดทุนสุทธิทเ่ี กิดขึน้ (ถ้ามี) โดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัตดิ งั กล่าวจะไม่เกินจานวนเงินสดทีก่ องทุนทีม่ อี ยู่ ณ ขณะนัน้
บริษทั จัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ รี ายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่
ปรากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุน
ถือต่อจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด โดยบริษทั จัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้
เมื่อสิน้ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิ ป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบั เงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนัน้ อาจจะ
ต้องถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจริงจากการดาเนินงานดังกล่าว เป็ นต้น
โดยบริษทั จัดการจะนาเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตดิ งั กล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพ
รินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ โดยจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะ
สัน้ ทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจะได้รบั จะคานวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐ
ระยะสัน้ ภายใน 5 วันทาการนับถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ในวันทารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตกิ องทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีย่ งั มิได้เปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ดพ
รินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ บริษทั จัดการจะดาเนินการเปิ ดบัญชีกองทุนดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ให้ความยินยอมในการดาเนินการดังกล่าวแล้ว
3. บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุ นในวันทาการถัดจากวันท าการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นอัตโนมัตินัน้
เว้นแต่บริษัทจัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ว ยลงทุน ราคา
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม

45

ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการหรือนายทะเบีย นจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการ
ขายคืนสมบูรณ์แล้วตามวรรค 1 ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
4. บริษัท จัดการจะใช้รายชื่อ ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นในทะเบี ยนผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ณ วัน ท าการขายคืน หน่ วย
ลงทุ นดังกล่าวโดยจะปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุ นเพื่อ พักการโอนหน่ วยลงทุ นสาหรับการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวในวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
3.4.2.2 เอกสารประกอบการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจดาเนินการดังต่อไปนี้ได้ หากได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการ
กรณีผถู้ อื หน่ วยลงทุนประสงค์ทจ่ี ะขอให้บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้กบั
บุคคลอื่นทีไ่ ม่ใช่ผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือกองทุนอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการตามที่กาหนด ผูถ้ อื
หน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดงั กล่าวใน “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน”
หรือเอกสารอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด เมื่อบริษทั จัดการได้ดาเนินการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงิน
ทีไ่ ด้เมื่อเป็ นไปตามเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ตามวิธกี ารและบุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดง
ความประสงค์แ ล้ว บริษัท จัด การจะถือ ว่ าผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ได้ร ับ เงิน ค่ าขายคืน หน่ วยลงทุ น ในครัง้ นั น้ ๆ
เรียบร้อยแล้ว และผูถ้ อื หน่วยลงทุนตกลงยอมรับว่าการทีบ่ ริษทั จัดการดาเนินการตามความประสงค์ของผูถ้ อื
หน่ วยลงทุ นใน“หนังสือ แสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุ น ” หรือเอกสารอื่น ที่บริษัทจัดการ
กาหนดดังกล่าว ผูถ้ อื หน่วยลงทุนให้ถอื ว่าตนได้รบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในครัง้ นัน้ ๆ เรียบร้อยแล้ว
และบริษทั จัดการจะถือว่ารายละเอียดตาม “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ”มีผลให้
บังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนยื่น “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” และให้มี
ผลใช้บงั คับไปจนกว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนได้แจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต่อบริษัทจัดการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เท่านัน้
เอกสารประกอบ “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นทีบ่ ริษทั จัดการ
กาหนด
กรณีบุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีทข่ี อให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการนาเงินเข้าบัญชี)
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณีบุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จา่ ยเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็ นนิตบิ ุคคล
สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล และหนังสือ บริคณฑ์สนธิ ซึ่ง
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีทข่ี อให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการนาเงินเข้าบัญชี)
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
บริษทั จัดการสงวนสิทธิทจ่ี ะดาเนินการหรือไม่ดาเนินการตามหนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ซึง่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้มอบไว้กบั บริษทั จัดการแล้วได้
หากเกิดกรณีท่บี ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการดาเนินการตามหนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดดังกล่ าวจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถอื หน่วยลงทุนโดยรวม หรืออาจ
ทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงในการทาธุรกรรมที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือชื่อเสียง
ของบริษทั จัดการหรือกองทุน หรือเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม (ถ้า
มี) หรือ เพื่อ ให้เป็ นไปตามคาสั ่งหรือ การตีความหรือ การให้ค วามเห็นของหน่ วยงานผู้ม ีอานาจ โดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งผู้ถือ หน่ วยลงทุ นทราบก่อ นการดาเนินการหรือไม่ดาเนินการดังกล่าว และให้ถือว่าการ
ดาเนินการดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนด้วยแล้ว โดยไม่ถอื ว่าบริษทั จัดการดาเนินการ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
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ผิดไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถือเป็ นการแก้ไขรายละเอียดของโครงการ ทัง้ นี้หากไม่มคี าสั ่งห้าม
หรือ ข้อห้ามใดๆ บริษัทจัดการสามารถพิจ ารณาจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นดังกล่า วให้กบั ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนแทนได้
3.4.3 เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3.4.3.1. คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสั ่งขายคืนถูกต้องครบถ้วน และบริษทั จัดการได้รบั และได้ทา
รายการรับซื้อ คืนหน่ วยลงทุ นแล้ว และผู้ส ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ นมีจานวนหน่ วยลงทุ นตามทะเบียนผู้ถือ
หน่ วยลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่ วยลงทุนที่ส ั ่งขายคืน ทัง้ นี้ผู้ส ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิก
ถอนการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ถู้ ือ หน่ วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีจานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่ วยลงทุนสูง
กว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือการสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวมีผลทาให้
หน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีมูลค่า ต่ ากว่ามูลค่าหรือมีจานวนต่ ากว่าจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือ ใน
บัญ ชีขนั ้ ต่ า (ถ้ามี) บริษัท จัดการจะถื อว่าผู้ถือ หน่ วยลงทุ นประสงค์ท่จี ะขายคืนหน่ วยลงทุ นทัง้ หมดตาม
จานวนทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หากบริษัท จัดการจะเปลี่ย นแปลงมูลค่าหรือ จานวนหน่ วยลงทุ น คงเหลือ ในบัญ ชีขนั ้ ต่ าดังกล่ าว บริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ท่ี าการทุก
แห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
3.4.3.2. บริษัท จัดการหรือ นายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุ น ที่ท ารายการขายคืน สมบูรณ์ แล้ว ในสมุ ด
ทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนของคาสั ่งขายคืนนัน้ ๆ เว้นแต่
บริษัท จัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุท ธิ มู ลค่าหน่ วยลงทุ น ราคาขาย
หน่ วยลงทุ น และราคารับ ซื้อ คืนหน่ วยลงทุ น ตามที่สมาคมบริษัท จัดการลงทุ นกาหนดโดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. บริษัท จัดการหรือนายทะเบีย นจะยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุ นที่ทารายการ
ขายคืนสมบูรณ์แล้วตามวรรค 1 ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ สร็จสิน้ การคานวณดังกล่าว
3.4.3.3. ในกรณีทก่ี องทุนไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทีส่ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ ะรับชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
บริษัท จัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรือ ทรัพ ย์สินอื่น โดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
3.4.3.4. ผู้ถือ หน่ วยลงทุนอาจยกเลิกคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนได้ ภายในวันสุด ท้ายในการรับเอกสารแสดงความ
จานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากบริษทั จัดการ
3.4.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับ
ซื้อคืน หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการนาส่ง เว้นแต่กรณีบริษทั จัดการได้รบั การผ่อนผัน
ระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุ น ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถอื หน่วย
ลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามทีไ่ ด้รบั การผ่อนผัน โดยมิให้นับรวมวันหยุด
ทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา หรือโดยให้ผู้สนับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการนาส่ง และหรือกรณีตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืน
แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การ
หยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
บริษัท จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิท ธิท่ีจะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิท ธิในหน่ วยลงทุ นจากหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็ นสมุ ดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุ น หรือรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อนุ ญาต โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ที่ท่ที าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
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ติดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง
เงื่อนไขอื่น ๆ
1. บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธีการชาระเงินค่าขายคืน หน่ วยลงทุน โดย
บริษัท จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดล่วงหน้ าอย่างน้ อ ย 7 วันก่อ นวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ที าการทุ กแห่งของ
บริษัท จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายและรับซื้อ คืนที่ใช้ในการซื้อ ขายหน่ วยลงทุน และ/
หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
2. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผู้ถอื
หน่ ว ยลงทุ น โดยบริษั ท จัด การจะติ ด ประกาศรายละเอีย ดการให้ บ ริก ารดัง กล่ า ว ล่ ว งหน้ า 7 วัน ก่ อ นวัน
เปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้
ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เช่น การเพิ่ม เติมวิธีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ดังต่อไปนี้
2.1 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการ ธุรกรรมทีใ่ ช้วธิ กี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
- การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถ้ามี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
- สื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดย การให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2.2 การขายคืนหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงเพิม่ เติมระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทาการขายคืนหน่วย
ลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทา
การขายหน่ วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุ นในต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียด
การให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ่ที าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ
สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัท
จัด การ เว้น แต่ ก รณี ท่ีเกิด จากปั จ จัย ที่ค วบคุ ม ไม่ ไ ด้ หรือ กรณี จ าเป็ นและสมควร บริษั ท จัด การจะแจ้ง การ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที
4. กรณีผู้ขายคืนหน่ วยลงทุ นส่งคาสัง่ ขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อ มูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่
ชัดเจน และบริษทั จัดการไม่ สามารถให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ดาเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ทัง้ นี้ ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสั ่งขายคืนตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการภายใน 3
วันนับแต่วนั ที่มกี ารส่ งคาสั ่งขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบริษัท จัดการได้ดาเนินการตามคาสั ่งขายคืนทาง
โทรสารของผู้ส ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รบั
เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัท จัดการจะถือ ว่าผู้ถือ หน่ วยลงทุ นได้ม อบหมายและให้ ความเห็นชอบให้
บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปิ ดบัญชี กองทุ นของผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ไม่มยี อดคงเหลือโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6. บริษทั จัดการจะไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่ง
ซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิใน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
7. ในกรณีท่บี ริษัทจัดการกองทุ นรวมจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนให้
แตกต่ า งจากที่ ก าหนดไว้ ในโครงการหรือ ข้ อ ผู ก พัน ของกองทุ น รวมเป็ นการชัว่ คราว อัน เนื่ อ งจากมีก าร
เปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บ ริการของผู้ให้บริการตามที่สานักงานกาหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
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ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าทีม่ คี วามจาเป็ น
ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
3.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน: ทุกวันทาการ
3.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน:
ทุกวันทาการ ในเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 12.00 น.
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และ วันทาการของ
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการทีบ่ ริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขาย
หลักทรัพย์ทล่ี งทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี)
สาหรับหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ในช่วงแรกบริษทั จัดการยังไม่เปิ ดให้ขายคืน/สับเปลีย่ นออก โดยจะเริม่ รับคาสั ่งขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่ นออกตัง้ แต่วนั ทาการแรกของเดือนมกราคม 2564 เป็ นต้นไป ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง
บริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บริษทั จัดการ หรือปรับปรุงในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยถือ
ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนและกองทุนเป็ นสาคัญ
3.7 การขายคืนหน่วยลงทุน: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
3.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม:
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีหน้าทีต่ อ้ งศึกษาและปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมายภาษีอากร
3.9. รายละเอียดเพิม่ เติม:
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความ
สะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน
เปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
2. บริษทั จัดการจะไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือ
คาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน” “การหยุดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
4. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ ม
ชนิดสะสมมูลค่า
: มี
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: มี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: มี
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: มี
ชนิดเพื่อการออม
: มี
การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ซึ่งมาจากการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการจะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขในหัวข้อการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก หรือ หัวข้อการเสนอขายภายหลัง
การเสนอขายครัง้ แรก หรือหัวข้อการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่าง
อื่น
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สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ในช่วงแรกบริษทั จัดการยังไม่เปิ ดให้ขายคืน/สับเปลี่ยนออก โดยจะเริม่ รับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกตัง้ แต่วนั ทา
การแรกของเดือนมกราคม 2564 เป็ นต้นไป ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงบริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บริษัท
จัดการ หรือปรับปรุงในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยถือว่ าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถอื หน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถอื ว่า
เป็ นการแก้ไขโครงการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนเป็ นสาคัญ
บริษัท จัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/ชนิดหน่ วยลงทุนต้นทาง แล้วนาไปชาระเงินค่า ซื้อ
หน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่ วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่ วย
ลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลาดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของชนิดเพื่อการออมออก อาจเป็ นผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
มีหน้าทีต่ อ้ งศึกษาและปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมายภาษีอากร
4.1 วิธกี ารสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
- กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการในช่วงระยะเวลา
เสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกตามเงื่อ นไขการสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ นตามข้อ 2.2 วิธีการ วันเวลา และราคาสั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุน
- กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ
หรือ สับเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน สามารถสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนหรือชนิดของหน่วยลงทุน
โดยกรอก รายละเอียดในคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุช่อื กองทุ นต้นทาง จานวนเงินหรือจานวน
หน่ วยลงทุ นที่ต้องการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ท่บี ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน และบริษทั
จัดการหรือผู้สนับสนุ น การขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะดาเนินการนาเงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไป
ชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใด
ที่บริษัท จัดการกาหนด เมื่อ บริษัทจัดการได้ท ารายการสับเปลี่ ยนแล้ว ผู้ส ั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นจะยกเลิกหรือเพิก
ถอนการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นข้อกาหนดเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
ทีป่ ระสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน เพื่อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ มายังกองทุนนี้
สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่ม ือผู้ลงทุ น คาขอเปิ ดบัญ ชีก องทุนรวม (เฉพาะผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นที่ยงั ไม่ เคยเปิ ดบัญ ชี
กองทุนรวม) คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ได้ทท่ี ่ี
ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัท
จัดการอาจแจ้งเพิม่ เติม ในอนาคต และสามารถสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอียดในคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่น ใดที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้า มี) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนที่บริษัทจัด การกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ท่บี ริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษั ท
จัดการ
ได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่
บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นข้อกาหนดเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าในการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนที่
ประสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
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(สาหรับผูส้ ั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดใน
ใบคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุ นรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลัก ฐานประกอบการขอเปิ ดบัญ ชีกองทุ นรวมโดยปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการเปิ ดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจาก
บริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น)
กรณีการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้ขายคืน/สับเปลี่ยนออก โดยจะเริม่ รับ คาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก
ตัง้ แต่วนั ทาการแรกของเดือนมกราคม 2564 เป็ นต้นไป ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงบริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผ่านเว็บไซต์บริษัท จัดการ หรือปรับปรุงในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยถือว่ าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนเป็ นสาคัญ
1. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การ
บริหารจัดการของบริษทั จัดการ
1.1 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของ
กองทุนภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
1.2 การสับ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น ระหว่ า งกองทุ น รวมอื่ น ภายใต้ ก ารบริห ารของบริษั ท จั ด การ (ตามที่ บ ริษั ท
จัด การก าหนดให้ ม ี ก ารสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ได้ ) กั บ กองทุ น รวมเพื่ อ การออม/หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด เพื่ อ
การออม ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถยื่นความประสงค์ใ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่บี ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนหรือผ่านช่องทางอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ได้ทุกวันทาการทีก่ าหนดให้เป็ นวันทาการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน โดยระบุช่อื กองทุ นต้นทาง จานวนหน่ วยลงทุ นที่จะออกจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทางที่
ต้องการจะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า/ออกชนิดหน่ วยลงทุนนี้จะต้องส่งคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ด้วยจานวนทีเ่ ป็ นไปตามมูลค่าขัน้ ต่าการสั ่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุนตามทีก่ หนดในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม
2. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษทั
จัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการอื่น
กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้าบริษทั จัดการ (SWITCHING IN)
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามายังกองทุ นรงวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ภายใต้การบริหารของบริษัท จัดการ สามารถขอรับ หนังสือ ชี้ชวน เอกสารการเปิ ดบัญ ชีผู้ถือหน่ วยลงทุ น ใบคาสั ่ง
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นได้ท่บี ริษัท จัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือ รับซื้อ คืนหน่ วยลงทุ นได้ทุ กวันท าการซื้อขาย
หน่ วยลงทุน และแสดงความจานงในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ากองทุน/ชนิ ดหน่ วยลงทุนนี้ได้ดว้ ยตนเองที่บริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อมูลต่างๆในใบคาสั ่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน
กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนออกจากบริษทั จัดการ (SWITCHING OUT)
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนี้ไปยัง
กองทุ น รวมเพื่อ การออมภายใต้ก ารบริห ารของบริษัท จัดการอื่น สามารถท าได้โดยกรอกรายละเอี ยดในใบค าสั ่ง
สับ เปลี่ยนหน่ วยลงทุ น โดยระบุ จานวนเงินหรือ จานวนหน่ วยลงทุ นที่ต้อ งการออกจากกองทุ นต้นทาง และระบุช่ือ
กองทุ นปลายทางพร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ใดที่บริษัท จัดการกาหนดเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน แล้ว
นาไปยื่นทีบ่ ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมของบริษทั
จัดการอื่น เป็ นเงินสดแยกต่างหากจากจานวนเงินลงทุนทีผ่ ถู้ อื หน่วยต้องการโอนออก โดยค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ น
จะคานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการล่าสุดก่อนวันทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
4.2 วันเวลาสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขวันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของประเทศ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
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ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที่บริษัทจัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหน่ วยลงทุน
(ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขวันเวลาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุ น (ถ้ามี) และวันทาการที่บริษัทจัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหน่ วยลงทุน
(ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บ ริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะประกาศให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเปลีย่ นแปลง ณ ทีท่ าการของบริษัท
จัดการ และสถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศทาง
เว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
4.3 ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
ราคาสับ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น จะใช้ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ที่ ใ ช้ ค านวณราคารับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ที่ ค านวณ ได้ ณ
สิ้ น วั น ท าการรับ ซื้ อคื น หน่ วยลงทุ นนั ้น หลั ง จากที่ บ ริ ษั ท จั ด การได้ ร ับ ค าสั ง่ สั บ เปลี่ ย นหรื อ เอกสารอื่ น ใดที่
บริษั ท จัด การก าหนด (ถ้ า มี ) ที่ ส มบู ร ณ์ และได้ ท ารายการสับ เปลี่ ย นเรีย บร้อ ยแล้ ว หั ก ด้ ว ยค่ า ธรรมเนี ย มการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ราคาสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุ นที่ใช้คานวณราคาขายหน่ วยลงทุน ทีค่ านวณได้ ณ สิ้นวันทาการขาย
หน่วยลงทุนนัน้ หลังจากวันทาการทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั คาสั ่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ที่
สมบูรณ์และบริษัทจัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์(ถ้ามี)
เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
1. กรณีทก่ี องทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทางและผูถ้ อื หน่วยลงทุ นสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยมีจานวนหน่ วยลงทุนหรือมูลค่า
หน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลทีป่ รากฏตามสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือการสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทา
ให้หน่วยลงทุนของผู้ถอื หน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าหรือจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า (ถ้ามี) บริษัท
จัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประสงค์ท่จี ะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมดตามจานวนทีป่ รากฏในสมุดทะเบีย นผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน ไปยังกองทุนปลายทาง
ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการจะเปลีย่ นแปลงมูลค่าหรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่าดังกล่าวตามทีบ่ ริษทั จัดการ
เห็นสมควร บริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ท่ี า
การทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธการทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้องจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
เงื่อนไขอื่น ๆ
1. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
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และ ณ สถานที่ติดต่อ ของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อ คืนที่ใช้ในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการ
2. บริษทั จัดการอาจเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผู้ถอื หน่วยลงทุน
ตามทีบ่ ริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทท่ี าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ใน
การซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมทีใ่ ช้วธิ กี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
- การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถ้ามี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
- สื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2.2 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงเพิม่ เติมระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเพื่อ
ความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แ ก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุน
เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อ
คืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ เว้นแต่กรณีทเ่ี กิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณี
จาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที
4. บริษทั จัดการจะไม่สบั เปลีย่ นหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื
หน่ วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
หรือ ในกรณีทบ่ี ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อ กองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวม หรือทา
ให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือ กองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่
ดาเนินการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งสับเปลีย่ นก่อนการดาเนินการ
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ภาคผนวก 2
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษทั จัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนกาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหา
ดอกผลโดยวิธอี ่นื และหากบริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณา
ลงทุนภายใต้แนวทางทีแ่ ก้ไข เปลี่ยนแปลงของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ก่อนการดาเนินการ ทัง้ นี้ ในกรณีดงั กล่าวจะเป็ นไปเพื่อปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยภายใต้สถานการณ์นนั ้ ๆ โดยคานึงถึง
และรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยจะไม่ถอื ว่าเป็ นการดาเนินการทีผ่ ดิ ไปจากรายละเอียดโครงการ และถือ
ว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทัวไป
่
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใดๆนอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ในข้อ 1
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศนี้ ซึง่ มีคุณสมบัตติ าม
หลักเกณฑ์ทค่ี รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ ย นมือ ได้ (รวมถึ ง กรณี ท่ี เป็ น B/E P/N หรือ SN ที่ม ีเ งื่อ นไขห้ า มเปลี่ย นมือ แต่ ก องทุ น ได้
ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีข้อ มูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่ างสม่า เสมอซึ่ง บลจ. สามารถ
เข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซ่งึ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับ
ในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ใน ก รณี ที่ เป็ น ก ารล งทุ น ใน B/E ห รื อ P/N ที่ อ อ ก ต ราส า รดั ง ก ล่ าวเพื่ อ ช าระห นี้ ก ารค้ า B/E
หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือ การรับรองดังกล่าวต้อ งเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส ั ่งจ่ ายหรือ ผู้ออกตั ๋ว ทัง้ จานวน
รวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขเพิม่ เติมดังนี้
2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives
ตามทีร่ ะบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1
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2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ใด ๆ ทรัพย์สนิ นัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกาหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็ นทรัพย์สนิ ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ.
ต้องจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนทีอ่ าจทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ดังกล่าวไว้ใน
หนังสือชีช้ วนด้วย
2.2.3 ในกรณีทเ่ี ป็ น SN ซึง่ มีขอ้ กาหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผูอ้ อก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN
ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณี ท่เี ป็ น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้อ งดาเนินการจัดให้ม ีข้อ ตกลงกับ ผู้ออก SN
ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้อ อก SN ค านวณและแจ้งมูลค่ ายุ ติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุ กวัน ที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณ
และแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ทส่ี ่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสาคัญให้ผอู้ อก SN
คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึ่งไม่นามาใช้บังคับกับกรณี ท่เี ป็ น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการ ขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้
เสนอขายตราสารหนี้ทอ่ี อกใหม่
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS หน่ วย infra และหน่ วย property ต้องมีคณ
ุ สมบัติและหลักเกณฑ์
ในการลงทุนดังนี้
กรณี เป็ นหน่ วยที่การออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายไทย
1. กรณีเป็ นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่ นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ
1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2 ในกรณีเป็ นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าว ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กบั การลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีก ารลงทุ น ในทรัพ ย์สิน เมื่อ ใช้วิธีค านวณตามสัดส่ วน (pro rata) แล้วได้ผ ลเป็ น ไปตามหลักเกณฑ์
single entity limit ของกองทุนนัน้
1.2.3 มีการลงทุ น ในทรัพ ย์สินเมื่อ ใช้วิธีค านวณตามสัดส่ วน (pro rata) แล้วได้ผ ลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
product limit สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของกองทุนนัน้
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน้
1.3 ในกรณีทก่ี องทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟี ดเดอร์
2. กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1
2.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1
ข้อ 2 และข้อ 3
2.2 จดทะเบียนซื้อขายใน SET
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝาก ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
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3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
การลงทุนใน Reverse Repo ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องเป็ นนิตบิ ุคคลดังนี้ทส่ี ามารถเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน Reverse Repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษทั เงินทุน
1.3 บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษทั หลักทรัพย์
1.5 บริษทั ประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื้ นฟู
1.8 นิตบิ ุคคลทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารทีใ่ ช้ในการทา Reverse Repo ต้องเป็ นตราสาร ดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี Credit
Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุน้ กู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มกี ฎหมาย
เฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน ซึง่ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ทีม่ กี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋ว
ทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึง่ มี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.4.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเ่ี ป็ น Issuer Rating ต้องเป็ น Credit
Rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสัน้ ด้วย
2.4.2 มี guarantor Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
2.5 ตราสารหนี้ซ่ึงมีอ ายุ คงเหลือ ไม่เกิน 1 ปี ที่ข้นึ ทะเบียนในตลาดซื้อ ขายตราสารหนี้ หรือ ที่ม ีข้อ มูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซง่ึ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี Credit Rating อย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้
2.5.1 มี Credit Rating ระยะสัน้ อยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวทีเ่ ทียบเคียงได้กบั Credit
Rating ระยะสัน้ ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
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2.6 ตราสารหนี้ซ่งึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ข้นึ ทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มขี ้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซง่ึ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี Credit Rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี Credit Rating ระยะสัน้ อยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวทีเ่ ทียบเคียงได้กบั Credit
Rating ระยะสัน้ ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สนิ อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ Reverse Repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิม่ เติมทีบ่ ริษทั จัดการต้องปฏิบตั สิ าหรับการลงทุนใน Reverse Repo
4.1 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (TBMA) หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็ นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน Reverse Repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็ นการขายตาม repo ทีเ่ ป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการกู้ยมื เงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพัน
แก่ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ วันเริม่ ต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็ นไปตามสมการการคานวณตาม
วิธกี าร ดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))
ทัง้ นี้ ราคาซื้อ = ราคาทีก่ องทุ นชาระให้แก่คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ เป็ นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือ ตราสารตาม
Reverse Repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ สิน้ วัน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื > (มูลค่า Reverse Repo x (1 + discount rate))
4.4.2 ในกรณีท่มี ูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซ้อื ณ สิ้นวัน ไม่เป็ นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษทั จัดการ
ต้ อ งเรีย กให้ คู่ ส ัญ ญาโอนกรรมสิท ธิใ์ นเงิน หรือ หลัก ทรัพ ย์ ห รือ ตราสารที่ส ามารถใช้ในการท า
Reverse Repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซ้อื และทรัพย์สนิ ที่โอน
มาดังกล่าวเป็ นไปตามวิธกี ารดังกล่าว ภายในวันทาการถัดจากวันทีม่ ูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่
ซื้อลดลงกว่าสมการใน ข้อ 4.4.1 เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4.4.3
4.4.3 ในกรณีท่ผี ลลัพธ์ตามสมการใน ข้อ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซ้อื ณ สิ้น
วัน มีมูล ค่ าน้ อ ยกว่ามู ลค่ า Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็ นจ านวนไม่ เกิน 5 ล้านบาท
หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญา
ซึง่ ได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปั จจัยความเสีย่ งของคู่สญ
ั ญา (counterparty risk) แล้ว บริษทั จัดการจะ
ไม่ดาเนินการตามข้อ 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อ รวมกับผลประโยชน์ ท่กี องทุ นพึงได้รบั จาก Reverse Repo จนถึงวันที่มีการ
คานวณ
4.5.2 คานวณเป็ นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็ นยอดสุทธิของ Reverse Repo ทุกธุรกรรมทีก่ องทุนมี
อยู่กบั คู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกาหนดให้สามารถบังคับชาระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรม
หนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซ้ือหรือ ทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก
Reverse Repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ที่นามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็ นการกาหนดขึ้น โดยคานึงถึงปั จจัยความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา
หลักทรัพย์ หรือตราสารทีซ่ ้อื แล้ว
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ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
1.

2.
3.

คู่สญ
ั ญา ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีทค่ี ่สู ญ
ั ญาดังกล่าว
กระทาการในฐานะตัวแทนของผูย้ มื ผูย้ มื ต้องเป็ นบุคคลดังนี้ทส่ี ามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตาม
กฎหมายไทย
1.1 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื้ นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษทั เงินทุน
1.7 บริษทั หลักทรัพย์
1.8 บริษทั ประกันชีวติ
1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่ มี ลู ค่าทรัพย์สนิ ของผูล้ งทุนแต่ละรายตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไป
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิตบิ ุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเพิม่ เติม
หลัก ทรัพ ย์ท่ีให้ยืม ต้ อ งเป็ นหลัก ทรัพ ย์ ท่ีอ ยู่ ในระบบรับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ ข องศู น ย์ รบั ฝากหลัก ทรัพ ย์ หรือ
หลักทรัพย์ท่ี ธนาคารแห่งประเทศไทยทาหน้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือ เรียกหลักประกันจากผู้ยมื เพื่อเป็ นประกันการให้ยมื หลักทรัพย์ โดยต้องเป็ น
หลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็ นผู้ออก ที่มกี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตั ๋ว
และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึง่ มี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอัน ดับ แรก โดยกรณี ท่เี ป็ น issuer rating ต้อง
เป็ น credit rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ทม่ี ี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็ นผูอ้ อกให้แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุน้ จดทะเบียนใน SET ทีม่ รี ายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี องทุนไม่มนี โยบายการลงทุน
ในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดาเนินการโดย วิธอี ่นื ซึ่งจะมีผล
ให้ บลจ. สามารถบังคับชาระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามน าหลักประกัน ตาม 3.1 ที่ก องทุ นมีก รรมสิท ธิไ์ ปโอนหรือ ขายต่ อ หรือ ท าให้ไม่ส ามารถบังคับ ตาม
หลักประกันนัน้ ได้ เว้นแต่เป็ นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์นนั ้ เอง
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3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิน้ วัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทใ่ี ห้ยมื
3.5 ในกรณีทห่ี ลักประกันเป็ นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สนิ ดังนี้
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้
3.5.2.1 บัต รเงิน ฝาก หรือ P/N ที่ ธนาคารพาณิ ช ย์ บริษัท เงิน ทุ น หรือ ธนาคารที่ม ีก ฎหมาย
เฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็ นผู้อ อก ที่มกี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่ วนั ออกตั ๋ว
และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณี ท่เี ป็ น issuer
rating ต้องเป็ น credit rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญ ของสัญญา ให้ใช้สญ
ั ญาที่มลี กั ษณะและสาระสาคัญ ของสัญญาตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยมื
หลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ดังนี้
1.1 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย้
1.3 อัตราแลกเปลีย่ นเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
1.5 ทองคา
1.6 น้ามันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9
1.8 ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ่ า้ งอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบนั (Spot
Price) หรือ ราคาสัญ ญาซื้อ ขายล่วงหน้ า (futures price) เท่ านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ underlying อื่น ที่ไม่ ใช่ดชั นี
หรือ underlying ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่า ง
แพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณีกองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
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2.2.2.1 กรณี เป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้อ งมีคู่ส ัญ ญาอีก ฝ่ ายหนึ่ งเป็ น ธนาคาร
พาณิ ชย์. ธนาคารที่ม ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น ตัวแทนซื้อ ขาย derivatives หรือ ผู้ค้า
derivatives
2.3 ในกรณีทจ่ี ะต้องมีการชาระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ
ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะ ดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีทม่ี กี ารกาหนดวิธกี ารคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปั จจัย
ต่ า ง ๆ ที่ น ามาใช้ ใ นการค านวณ และมี ก ารค านวณดัช นี ให้ เป็ นปั จ จุ บั น ตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทัง้ นี้ underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีทม่ี ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทม่ี กี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีทม่ี ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีทอ่ี งค์ประกอบแต่ละตัวมีน้าหนัก ≤ 20% ของน้าหนักทัง้ หมด
3.2.1.2 ดัชนีทอ่ี งค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้าหนัก ≤ 35% ของน้าหนักทัง้ หมด
ในกรณีท่เี ป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่กาหนดใน
ข้อ 3.2.1.1
การพิจ ารณาการกระจายน้ า หนั ก ตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ ต้ อ งน าองค์ป ระกอบที่
เกีย่ วข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบทัง้ หมดเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ ามันดิบ หรือเป็ นดัชนีราคาทองคา
หรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอ่นื ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ ป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือ
สัญญานัน้ โดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ นดัชนีทไ่ี ด้รบั การพัฒนาโดยสถาบันที่มคี วามน่าเชื่อถือและทาหน้าที่ได้อย่า งอิสระจาก บลจ. ทัง้ นี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษทั ในเครือของ บลจ. บลจ. นัน้ ต้องจัดให้มมี าตรการป้ องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนนั ้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อทีม่ กี ารเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีท่เี ป็ นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่ งอย่างใดหรือหลาย
อย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณ ฑ์ท่คี านวณจากราคาปั จจุ บัน (spot price) หรือ ราคาสัญ ญาซื้อ ขายล่วงหน้ า
(future price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สนิ ค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงกับดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 3.5.2
3.6 ในกรณีท่เี ป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่ วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บริษทั จัดการแสดงให้
เห็นได้ว่าวิธกี ารคานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
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บริษัท จัดการต้องจัดให้ม ีท รัพ ย์ สินของกองทุ นที่ม ีคุณ ภาพและมีสภาพคล่อ งในจานวนที่เพียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อ ตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาทีไ่ ด้ลงทุนใน derivatives นัน้ และ
เป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีท่บี ริษัทจัดการ ลงทุ นใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ที่จะลดความเสี่ยง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้ง
มูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์ ทส่ี ่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข ดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่ งเท่านัน้
7.2 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีม่ ลี กั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้อง
กับความสามารถในการชาระหนี้ต าม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญาที่
อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความ
เสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสีย่ งครบกาหนดทันที (ใน
กรณีท่ไี ม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation
จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่ง
ก าหนดให้ ผู้ ข ายประกั น ความเสี่ย งมีห น้ า ที่ช าระหนี้ เมื่อ เกิ ด credit event ขึ้น กับ obligation
รายการใดรายการหนึ่ งเป็ น รายแรก (First to Default Swap) หรือ เมื่อ เกิด credit event ขึ้นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบกาหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการ
ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือ ประกัน ความเสี่ยงของสินทรัพ ย์
อ้างอิงทีเ่ กิดจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผูข้ ายประกันความ
เสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย
ตามทีจ่ ะตกลงกัน และส่วนทีล่ ดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการ
ที่ผู้ซ้ือ ประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่ วนที่เพิ่ม ขึ้น (ถ้ ามี) ของมูลค่ ายุ ติธรรมของ
สินทรัพย์อา้ งอิงให้กบั ผูข้ ายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกาหนดสัญญา
(กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA)
หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรับ ซึง่ มีขอ้ ตกลงทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
7.3.1 มีผ ลใช้บัง คับ ได้ต ามกฎหมาย และไม่ ข ัด หรือ แย้ ง กับ กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่ ม ีข้อ ก าหนดที่ท าให้สิท ธิ ท่ีกาหนดไว้ในตราสารแห่ งหนี้ห รือ สัญ ญาซื้อ ขายล่ว งหน้ าที่ credit
derivatives นัน้ อ้างอิงเสื่อมเสียไป
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7.3.3 ไม่มขี อ้ กาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่ค่สู ญ
ั ญา
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
กรณีทเ่ี ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อยหรือกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ให้ บลจ.
ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณี กองทุ นรวมเข้าผูกพันตามข้อ ตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุ น (private equity) ให้ บลจ.ลงทุ นในหน่ วย private equity ได้
โดยต้องไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจานวนเงินขัน้ ต่าทีจ่ ะลงทุน
2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุนต่างประเทศ
บริษทั จัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่าง ใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนกาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติมประเภทหรือ
ลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ทัง้ นี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็ นการทาสัญญาในประเทศทีม่ ี
หน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีม่ กี ารซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิก WFE หรือเป็ นตราสารของบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ และเสนอขายใน GMS
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทัวไป
่
1. ตราสาร TS หมายความว่ า ตราสารทางการเงิน ใด ๆ นอกเหนื อ จากทรัพ ย์ สิน ในส่ ว นที่ 2 – ส่ ว นที่ 7 ใน
ข้อ 2 ประเภทของหลัก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์สิน อื่ น หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ที่จ ะลงทุ น ต่ างประเทศนี้ ซึ่ง มี
คุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทค่ี รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ย นมือ ได้ (รวมถึ ง กรณี ท่ีเป็ น B/E P/N หรือ SN ที่ม ีเงื่อ นไขห้ า มเปลี่ย นมือ แต่ ก องทุ น ได้
ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีข้อ มูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้อ งครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่ าเสมอซึ่ง บลจ. สามารถ
เข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซ่งึ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับ
ในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ใน ก รณี ที่ เป็ น ก ารล งทุ น ใน B/E ห รื อ P/N ที่ อ อ ก ต ราส ารดั ง ก ล่ าวเพื่ อ ช าระห นี้ ก า รค้ า B/E
หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
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ทัง้ นี้ การอาวัลหรือ การรับรองดังกล่าวต้อ งเป็ น การอาวัลหรือการรับ รองผู้ส ั ่งจ่ายหรือ ผู้ออกตั ๋ว ทัง้ จานวน
รวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขเพิม่ เติมดังนี้
2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives
ตามทีร่ ะบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ใด ๆ ทรัพย์สนิ นัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกาหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็ นทรัพย์สนิ ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ.
ต้องจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนทีอ่ าจทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ดังกล่าวไว้ใน
หนังสือชีช้ วนด้วย
2.2.3 ในกรณีทเ่ี ป็ น SN ซึง่ มีขอ้ กาหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผูอ้ อก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN
ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณี ท่ีเป็ น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ ต้อ งปรากฎว่ า SN นั น้ มีราคาปรากฎในระบบข้อ มูล ที่
น่าเชื่อถือได้ซ่งึ เป็ นที่ยอมรับ โดยทัวไปของธรรมเนี
่
ย มปฏบัติสากล และบลจ.ต้ องดาเนินการจัดให้มี
ข้อตกลงกับผูอ้ อก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผูอ้ อก SN ส่งราคาทีเ่ ป็ นมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธคี านวณเดียวกับทีใ่ ช้ในการ
คานวณราคาทีแ่ สดงในระบบข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือดังกล่าวให้ บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้ง
มูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณี ท่ีเกิด เหตุ ก ารณ์ ท่ีส่ ง ผลกระทบต่ อ ราคาของ SN อย่ างมีนั ย ส าคัญ ให้ผู้อ อก SN
คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS หน่ วย infra และหน่ วย property ต่างประเทศ
ต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
กรณี เป็ นหน่ วยที่การออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็ นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ
1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2 เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
1.2.1. การออกและการเสนอขายอยู่ ภ ายใต้ก ารก ากับ ดู แ ลของหน่ ว ยงานต่ า งประเทศที่ก ากับ ดู แ ลด้า น
หลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซ่งึ เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็ นหน่วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศ ทีม่ กี ารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
1.2.2. CIS operator ของกองทุ นดังกล่ าวอยู่ภ ายใต้การกากับ ดูแลของหน่ วยงานกากับดูแลที่เป็ น สมาชิก
สามัญของ IOSCO
1.2.3 ในกรณีท่ี MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้อง
อยู่ภ ายใต้หลักเกณฑ์การกากับ ดู แล การออก การเสนอขาย และการจัดการสาหรับ กองทุนเพื่ อผู้
ลงทุนรายย่อยของประเทศนัน้
1.3 ประเทศทีก่ ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผูล้ งทุนอย่างเพียงพอทัง้ นี้ ตาม
รายชื่อประเทศทีส่ านักงานกาหนด
1.4 ในกรณีเป็ นการลงทุ นของ MF ในหน่ วยของกองทุ น CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจากัดการ
กู้ยมื ไว้เฉพาะกรณีม ีเหตุจาเป็ นในการบริหารสภาพคล่ องเป็ นการชัวคราวเท่
่
านัน้ และมีนโยบายการลงทุน
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ดังนี้ (ไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่ วยของกองทุ น CIS ต่างประเทศซึ่งเป็ นกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคา
แท่ง)
1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้คานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single
entity limit ของ MF นัน้ ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ใช้กบั กรณีทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP
1.4.2 มีการลงทุ นในทรัพย์สิน เมื่อ ใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์
product limit สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของ MF นัน้
1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นัน้
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็ นกองทุนทีม่ ุ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นประเภทและ
ชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ และเมื่อนาทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่สามารถลงทุนได้มาคานวณตามสัดส่วน (pro
rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของ MF ดังกล่าว
1.5 ในกรณี ท่ีก องทุ นรวมฟี ด เดอร์ไปลงทุ น ในหน่ วยของกองทุ น CIS ต่ างประเทศ กองทุ น CIS ต่ างประเทศ
ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุ นที่มลี กั ษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เว้นแต่ เป็ นกรณีท่มี คี วามจาเป็ น
และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานโดยก่อนการลงทุน บลจ.
ต้อ งจัดให้ม ีการเปิ ดเผยข้อ มูล เหตุ ผลความจาเป็ น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุ นในลักษณะ
ดังกล่าวไว้ในหนังสือชีช้ วนด้วย
2. กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1
2.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ
1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
ต้องเป็ นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
3. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 2
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ต้อ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ดังนี้
1.1 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย้
1.3 อัตราแลกเปลีย่ นเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
1.5 ทองคา
1.6 น้ามันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9
1.8 ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.7
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1.9 underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ในกรณี ท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้อ งเป็ นราคาปั จจุบัน
(spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ underlying อื่นทีไ่ ม่ใช่
ดัชนี หรือ underlying ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผย
ไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MFได้ระบุ เกี่ยวกับ การลงทุ น ใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุ น ไว้อ ย่าง
ชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
2.2.2.1 กรณี เป็ น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้อ งมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นนิติบุคคลที่
ได้รบั อนุ ญ าตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อ ยู่ภ ายใต้การกากับดูแลโดยหน่ วยงาน
กากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่
เป็ นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจ่ี ะต้องมีการชาระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ
ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะ ดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีท่ีม ีการกาหนดวิธีการคานวณไว้อ ย่างชัดเจน โดยมีการระบุแ หล่งข้อมูลของ underlying หรือ
ปั จจัยต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการคานวณดัชนี ให้ เป็ นปั จจุบัน ตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทัง้ นี้ underlying หรือปั จจัยดังกล่ าวต้อ งมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่า ง
เป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีทม่ี ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทม่ี กี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีทม่ี ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีทอ่ี งค์ประกอบแต่ละตัวมีน้าหนัก ≤ 20% ของน้าหนักทัง้ หมด
3.2.1.2 ดัชนีทอ่ี งค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้าหนัก ≤ 35% ของน้าหนักทัง้ หมด
ในกรณีท่เี ป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่กาหนดใน
ข้อ 3.2.1.1
การพิจ ารณาการกระจายน้ า หนั ก ตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ ต้อ งน าองค์ ป ระกอบที่
เกีย่ วข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบทัง้ หมดเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ ามันดิบ หรือเป็ นดัชนีราคาทองคา
หรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอ่นื ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ ป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือ
สัญญานัน้ โดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ น ดัชนี ท่ไี ด้รบั การพัฒ นาโดยสถาบัน ที่ม ีค วามน่ าเชื่อ ถือ และท าหน้ าที่ได้อ ย่างอิสระจากบริษัท ทัง้ นี้
หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นัน้ ต้องจัดให้มมี าตรการป้ องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
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4.

5.

6.

7.

3.4 มีการแสดงดัชนีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อทีม่ กี ารเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทเ่ี ป็ นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย
อย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ท่ีคานวณจากราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
(futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สนิ ค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงกับดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 3.5.2
3.6 ในกรณีทเ่ี ป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บริษทั จัดการแสดง
ให้เห็นได้ว่าวิธกี ารคานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัท จัดการต้อ งจัดให้ม ีท รัพ ย์สนิ ของกองทุ น ที่ม ีคุณ ภาพและมีสภาพคล่อ งในจานวนที่เพียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาทีไ่ ด้ลงทุนใน derivatives นัน้ และ
เป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีท่บี ริษัทจัดการ ลงทุ นใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ที่จะลดความเสี่ยง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติ ธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้ง
มูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์ ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข ดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่ งเท่านัน้
7.2 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีม่ ลี กั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่า งหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ้อื ประกันความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ กี่ยวข้อง
กับความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผูผ้ กู พันตาม obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญาที่
อยู่ในฐานะผูข้ ายประกันความเสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความ
เสีย่ งเมื่อเกิด credit event ขึน้ โดยจะมีผลให้ขอ้ ตกลงซื้อประกันความเสีย่ งครบกาหนดทันที (ใน
กรณีทไ่ี ม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้ สุดในวันครบกาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation
จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึง่
กาหนดให้ผขู้ ายประกันความเสีย่ งมีหน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation
รายการใดรายการหนึ่งเป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ
obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึง่ จะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนัน้ แต่ขอ้ ตกลงจะครบกาหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation ทุกรายการ
ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
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7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือ ประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์
อ้างอิงทีเ่ กิดจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผูข้ ายประกันความ
เสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย
ตามทีจ่ ะตกลงกัน และส่วนทีล่ ดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการ
ที่ผู้ซ้ือ ประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่ม ขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ ายุ ติธรรมของ
สินทรัพย์อา้ งอิงให้กบั ผูข้ ายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกาหนดสัญญา
(กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA)
หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรับ ซึง่ มีขอ้ ตกลงทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
7.3.1 มีผ ลใช้บัง คับ ได้ต ามกฎหมาย และไม่ ข ัด หรือ แย้ ง กับ กฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่ ม ีข้อ ก าหนดที่ท าให้สิท ธิท่ีกาหนดไว้ในตราสารแห่ งหนี้ห รือ สัญ ญาซื้อ ขายล่วงหน้ าที่ credit
derivatives นัน้ อ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มขี อ้ กาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่ค่สู ญ
ั ญา
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
กรณีทเ่ี ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อยหรือกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้ บลจ.
ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณี กองทุ นรวมเข้าผูกพันตามข้อ ตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุ น (private equity) ให้ บลจ.ลงทุ นในหน่ วย private equity ได้
โดยต้องไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจานวนเงินขัน้ ต่าทีจ่ ะลงทุน
3. ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม :
บริษทั จัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซง่ึ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ใน
กรณีทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศแก้ไขเปลีย่ นแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษทั จัดการ
จะลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
1
2

3
4

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีม ี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีม ี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในข้อ 1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือข้อ 2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ่ รู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมีลกั ษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีร่ ฐั บาลเป็ นประกัน

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผูม้ ภี าระผูกพันมี
ภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
Credit Rating แบบ National Scale
ซึง่ ประเทศนัน้ ต้องมี Sovereign rating
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

5

ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน SN หรือศุกูก ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบ
Filing
5.2.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ < 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน และไม่ได้มลี กั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ภี าระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด และขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน
ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สนิ ดังนี้
6.1 ตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ ผู้
ลงทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงตราสารทุนทีผ่ อู้ อกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทาให้
มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซ้อื ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนทีอ่ อกโดยบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึง่ หุน้ ของบริษทั ดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงบริษทั ทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทาให้มกี ารเพิก
ถอนหุน้ ออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.3 หุน้ ทีอ่ ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน SN หรือศุกูก ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้
ขึน้ ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ ในต่างประเทศ
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อัตราส่วน (% ของ NAV)
อยู่ในระดับที่ Investment grade)
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูง
กว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของตราสารทีล่ งทุน
ใน benchmark + 5%

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูง
กว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
ใน benchmark + 5%
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
หรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขา
ของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย) หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียด
ตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ ≤ 397
วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุนและไม่ได้มลี กั ษณะตาม 6.4.3.1
หรือ 6.4.3.2 ผูม้ ภี าระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้อง
เป็ นบุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศ
ไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะ
ทานองบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 –6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.5 DW ทีม่ ี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ทีค่ ู่สญ
ั ญามี Credit rating อยู่ในระดับ Investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC Derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขาย
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่
อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทาให้มกี ารเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพืน้ ฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานกาหนด
6.8 หน่วย private equity ทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุน
ทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงบริษทั ทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทาให้มกี ารเพิก
ถอนหุน้ ออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในส่วนที่ 2 ข้อ 2 ทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขาย หลักทรัพย์
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ข้อ

7

8

ประเภททรัพย์สิน
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไข
เหตุทอ่ี าจทาให้มกี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน
SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานกาหนดและมีลกั ษณะตามข้อ 6.7.1
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ไม่จากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกินร้อยละ 5

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิ จการ (group limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน
หรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษทั ดังกล่าว

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

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

2

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ทีน่ ิตบิ ุคคลตาม
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชี
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิตบิ ุคคลดังกล่าว) เป็ น
เว้นแต่เป็ น MF ทีม่ อี ายุโครงการ < 1 ปี ให้
ผูอ้ อก ผูส้ ั ่งจ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
เฉลีย่ ตามรอบอายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ทีอ่ ายุกองทุน
1.2 ธพ.
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้ นี้ เฉพาะ MF ทีม่ ี
1.3 บง.
อายุโครงการ ≥ 1 ปี
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิ ์มาจากคู่สญ
ั ญาตาม
securities lending หรือ derivatives)
ทรัพย์สนิ ดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E P/N หรือ SN ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลีย่ นมือแต่ MF ได้ดาเนินการ
ให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมาย
กาหนด หรือมีเงื่อนไขให้MF สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอ
ขายตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตละการอนุญาตให้เสนอขายตราสาร
หนี้ทอ่ี อกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ รี ะยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
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ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตรา
สารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่
ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีม่ อี ายุไม่เกิน
อายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives
เพื่อให้ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
3 Reverse repo
ไม่เกิน 25%
4 securities lending
ไม่เกิน 25%
5
Total SIP ซึ่ง ได้ แ ก่ ทรัพ ย์ สิน ตามข้อ 8 ในส่ ว นที่ 1 : อัต ราส่ ว นการ
รวมกันไม่เกิน 15%
ลงทุ นสาหรับ MF ทัวไป
่ ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุ นที่คานวณ
ตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (Single Entity Limit) แต่ไม่รวมถึงตรา
สารหนี้ ตราสารหนี้กง่ึ หนี้ก่งึ ทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ทีม่ ลี กั ษณะ
ครบถ้วนดังนี้
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วน
การลงทุนสาหรับ MF ทัวไป
่ ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ ในระดับ ต่ ากว่า investment grade หรือ ไม่ ม ี
credit rating
6 derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลด
ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ อี ยู่
ความเสีย่ ง (hedging)
6.2 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ทีม่ ใิ ช่เพื่อการลดความเสีย่ ง
global exposure limit
(non-hedging)
6.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน
จากัด net exposure ทีเ่ กิดจากการ
ลงทุนใน derivatives โดยต้อง ไม่เกิน
100% ของ NAV
6.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน
จากัด net exposure ทีเ่ กิดจากการ
ลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า
ความเสียหายสูงสุด (value-at-risk :
VaR) ของกองทุนต้องเป็ นดังนี้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ
NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่าของ VaR
ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน”
หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าทีม่ กี ลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex
strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าทีม่ คี วามซับซ้อน (exotic
derivatives)
หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน ไม่มขี อ้ กาหนดเกีย่ วกับ product limit
ข้อ
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิ จการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
หุน้ ของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

2

ตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุนตราสาร
Basel III และศุกูกของผูอ้ อกรายใดราย
หนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตรา
สารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตราส่วน
ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของบลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวนหุน้ ของ
บริษทั รวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้
2.1 ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของมูล ค่ า หนี้ สิน ทางการเงิน (financial liability) ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี อู้ อกตราสารมีหนี้สนิ ทางการเงินที่ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด
บลจ. อาจนามูลค่าหนี้สนิ ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สนิ ทาง
การเงินตามงบการเงินล่ าสุดด้วยก็ได้โดยข้อ มูลหนี้ สนิ ทางการเงินนั น้
จะต้องเป็ นข้อมูลทีม่ กี ารเผยแพร่เป็ นการทัวไป
่
และในกรณีทผ่ี อู้ อกตราสารไม่มหี นี้สนิ ทางการเงินตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในงบ
การเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญ ชีล่าสุ ดให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนัน้ เป็ น
รายครัง้ เว้นแต่ในกรณีทผ่ี อู้ อกตราสารได้มกี ารยื่นแบบ filing ในลักษณะ
เป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีทก่ี องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็ นตราสารทีอ่ อกใหม่และ
มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่ม ี credit
rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีทผ่ี อู้ อกตราสารได้มกี ารยื่นแบบ filing
ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นราย
โครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารทีอ่ อกโดยบุคคลดังนี้)
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย CIS ทัง้ หมดของ MF หรือ กองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่ วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุน ในหน่ ว ย CIS ของกองทุน ที่ม ลี กั ษณะครบถ้ว นดังนี้ โดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
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ข้อ

4

5

6

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน
(1.2) จัดตัง้ ขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
ไม่เ กิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ ว ย infra ทัง้ หมดของกองทุน infra ที่อ อก
หน่ ว ยนั น้ เว้น แต่เ ป็ น หน่ ว ย infra ของกองทุน ที่ม ลี กั ษณะครบถ้ว นดัง นี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ ว ย property ทัง้ หมดของกองทุน property
ที ่อ อกหน่ ว ยนั น้ เว้น แต่เ ป็ น หน่ ว ย property ของกองทุน ที ่ม ลี กั ษณ ะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
หน่วย private equity
ไม่เ กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่ ว ย private equity ทั ง้ หมดของกองทุน
private equity

หมายเหตุ : หนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญ ชีท่ผี ู้อ อกตราสารดัง กล่ าวได้จดั ท างบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนัน้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญ ชีตามกฎหมายว่ า
ด้วยวิชาชีพบัญ ชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standard
(IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
“ทัง้ นี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัต ราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่อง การ
ลงทุนของกองทุน”
ส่วนที่ 5 : การดาเนิ นการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีทก่ี องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนมีคุณสมบัตทิ เ่ี ปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้ขาด
คุณสมบัตใิ นการเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกีย่ วกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันทีท่ รัพย์สนิ ขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบ่ี ริษทั จัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตภิ ายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับ
แต่วนั ทีท่ รัพย์สนิ นัน้ ขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษทั จัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุ ณสมบัตมิ คี ุณสมบัตเิ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว
รวมถึงวันทีไ่ ด้จาหน่ายทรัพย์สนิ นัน้ ออกไปหรือวันทีท่ รัพย์สนิ มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีและให้ จดั ส่งรายงานต่อ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตใิ ห้เป็ นไปตาม (2) บริษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลตาม
ข้อ (1) พร้อ มสาเหตุท่ไี ม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัด ส่งรายงานต่อ สานักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม่ บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุ น และจัดส่งรายงานต่อ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่ าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนา
รายงานไว้ทบ่ี ริษทั จัดการ
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(2)

ไม่ลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดเว้นแต่
เป็ นการดาเนินการตามข้อ 3
(3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทไ่ี ม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สนิ
(product limit) สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญ ญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที่ 3
(ข) ภายใน 90 วันนับ แต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว สาหรับกรณี อ่ืนใดนอกเหนือ จากกรณี ตามข้อ (3)(ก) เว้นแต่ กรณี เป็ น
กองทุนรวมตลาดเงิน
(4) เมื่อบริษทั จัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกีย่ วกับชื่อ
จานวน อัตราส่วนการลงทุ นในทรัพ ย์สินดังกล่าว รวมถึงวัน ที่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุ นได้ และจัดส่ง
รายงานต่อสานักงานและผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีส่ ามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนัน้
ในกรณีท่บี ริษทั จัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดตาม (3)(ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทา
รายงานข้อ มูลตามข้อ (1) พร้อมสาเหตุท่ไี ม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุ นดังกล่ าว และจัดส่งรายงานต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณี ท่ีกองทุ นมีหุ้นของบริษัท ใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุ นที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน
(concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบตั ติ าม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบริษทั จัดการต้อง
ดาเนินการดังนี้ดว้ ย
(ก) งดเว้นการใช้สทิ ธิออกเสียงในหุน้ จานวนทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจาเป็ นและสมควรโดยได้รบั การผ่อนผันจาก
สานักงาน ก.ล.ต.
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอานาจควบคุม หรือยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ ในกรณีท่ที รัพย์สนิ เป็ นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็ นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทนัน้ จนถึงหรือ
ข้ามจุดทีต่ อ้ งทาคาเสนอซื้อ
3. ในกรณีทก่ี องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกาหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณี
ดังต่อไปนี้ จนเป็ นเหตุให้ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกาหนดทีส่ ามารถลงทุนได้ บริษทั อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปได้
(1) กรณีทก่ี องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิจากการเป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มอี ยู่เดิมนัน้ เว้นแต่กรณีตาม (2)
(2) กรณีทก่ี องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง แต่ทงั ้ นี้
บริษทั จัดการต้องดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย
(3) กรณีทก่ี องทุนได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการบริจาค
ในกรณีทม่ี กี ารลงทุนตามข้อ 3 (1) และ (3) ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม
4. ในกรณีท่มี เี หตุสุดวิสยั หรือเหตุ จาเป็ นอื่นใดท าให้บริษัท จัดการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุ นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษทั จัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บริษทั จัดการ
สามารถใช้ดุลยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ดาเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดัง กล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบ
ระยะเวลาทีต่ ้องแก้ไขให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวทัง้ นี้ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถ
ดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ หรือวิธกี ารอื่นๆ ตามทีบ่ ลจ.กาหนด
ส่วนที่ 6 : การดาเนิ นการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีทก่ี องทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษทั จัดการต้องดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
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(1.1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้ เหตุผลที่ทาให้มกี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ม่เป็ นไป
ตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบ่ี ริษทั จัดการ
(1.2) ดาเนินการแก้ไขให้สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดาเนินการเปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุน
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีท่กี ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุ นตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุ น ให้บริษัทจัดการดาเนิ นการ
แก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนการลงทุนของกองทุ นรวมไม่
เป็ นไปตามนโยบายการลงทุ น เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รบั มติจ ากผู้ถือ หน่ วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุ นรวมภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้ทางบริษัท จัดการจะไม่นับ ช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ น
กองทุนรวมหรือในช่วงระยะเวลาทีก่ องทุนจาเป็ นต้องรอการ
ลงทุน และ/หรือในช่วงทีผ่ ลู้ งทุนทาการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทาการ ทัง้ นี้ยงั ต้องคานึงถึงประโยชน์ผลู้ งทุนเป็ นสาคัญ
ในการเปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการต้องจัดให้มวี ธิ กี ารในการให้สทิ ธิแก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนเดิมในการ
ทีจ่ ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ ารเปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธกี ารดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอ
และเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ เมื่อได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนให้เปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบริษทั จัดการ
ต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และใน
กรณีทค่ี รบกาหนด 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมยัง
ไม่มผี ลใช้บงั คับ บริษทั จัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้ เพิม่ เติมกองทุนรวมนัน้ เพิม่ เติม
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• กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อิ น ฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อิ นคัม เป็ นนิ ติ บุคคลแยกต่ างหากจาก
บริ ษัท จัดการ ดังนั ้น บริ ษัท หลักทรัพ ย์จ ดั การกองทุ น พริ นซิ เพิ ล จากัด จึงไม่ มีภาระผูก พัน ในการชดเชยผลขาดทุ นของ
กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อิ นฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อิ นคัมทัง้ นี้ ผลการดาเนิ นงานของกองทุน
เปิ ด พริ นซิ เพิ ล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อิ นฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อิ นคัมไม่ได้ขึ้นอยู่กบั สถานะทางการเงิ นหรือผล
การดาเนิ นงานของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด
• ในกรณี ที่ผ้สู นใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่ มเติ ม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ ที่บริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
• บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่ บริ ษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเปิ ด โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ ป้องกันความขัด แย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิ ด
ความเป็ นธรรมต่ อผู้ถือ หน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ลงทุน สามารถขอดูข้ อมูลการลงทุ น เพื่อ บริ ษัท จัด การได้ที่ บริ ษัท จัดการ และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ผู้ลงทุ น สามารถตรวจดูข้อ มู ลที่ อ าจมี ผลต่ อ การตัด สิ น ใจลงทุ น เช่ น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่ เกี่ ยวข้ องได้ที่ สานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th
• บริ ษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ
ที่ ส มาคมบริ ษัท จัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่ าวให้ บริ ษัท จัดการทราบ เพื่อ ที่ บริ ษัท จัดการจะ
สามารถกากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสี ยงและการดาเนิ นการใช้สิท ธิ ออกเสียงได้ที่ทาการของบริ ษัทจัดการ
หรือโดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ ตของบริ ษัทจัดการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ ได้รบั การ
แต่งตัง้ จากบริษทั จัดการ
• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ ม และรับหนังสื อชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพันได้ที่บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อ คืนหน่ วยลงทุน บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด ที่อยู่ 44 อาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16
ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th
• บริ ษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ บริ ษทั จัดการแต่งตัง้ อาจพิ จารณาขอข้อมูล เอกสาร
หลักฐาน เพิ่ มเติ มจากผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคา
จากัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่ วยงานที่มีอานาจกาหนด ทัง้ ก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้ นี้
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้
เป็ นไปตามแนวทางปฏิ บตั ิ หรือการตีความ หรือการสั ่งการของหน่ วยงานผู้มีอานาจ ทัง้ นี้ บริ ษทั จัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนมี หน้ าที่ ต้องท าความรู้จกั ตั วตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิ สูจน์ ท ราบ
ลู ก ค้ า (Client Due Diligence : CDD) โดยผู้ส นใจสัง่ ซื้ อ หน่ วยลงทุ น หรื อ ผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น ของกองทุ น มี ห น้ าที่ แ จ้ ง การ
เปลี่ ยนแปลงข้ อ มูล เกี่ ยวกับการรู้จ กั ตัวตนของลูกค้ า (KYC) และการพิ สูจน์ ท ราบลู กค้า (CDD) ให้ บ ริ ษัท จัด การและหรือ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิ บตั ิ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว
บริ ษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจาเป็ นต้องดาเนิ นการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้ การ
เปิ ดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิ ม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปัจจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทัง้ การ
ดาเนิ นการอื่นๆ ตามที่หน่ วยงานผู้มีอานาจกาหนดแนวทาง

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
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บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด
สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th

