
 

 
  

 

• กองทุนน้ีลงทุนกระจกุตวัในกลุ่มอตุสาหกรรม ดงันัน้หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 
• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รบัความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประกนัชีวิต และความคุ้มครองด้านประกนัสุขภาพ ภายใต้เงื่อนไขท่ีระบุในกรมธรรมป์ระกนัชีวิตและ

ประกนัสุขภาพ ทัง้น้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธิการและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขท่ีกฎหมายก าหนด 
เงื่อนไขกรมธรรมค่์าใช้จ่ายเบ้ียประกนั บริษัทประกนั หรือเงื่อนไขอ่ืนใด รวมถึงยกเลิกสิทธิระประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ หากบริษทัจดัการเหน็ว่าจะ
ไม่เกิดประโยชน์โดยรวมต่อผู้ลงทุนหรือมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรือบริษทัจดัการในอนาคต 

• กองทุนน้ี เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ท่ีมุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์(Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว จึงอาจมี
ความเส่ียงและความผนัผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัว่ไปท่ีมีการกระจายหลายอุตสาหกรรม ดงันัน้ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดงักล่าว
เพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมควบประกนัเพ่ือให้ ได้รบัสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองตามกรมธรรม์ผู้ลงทุนควรศึกษา
รายละเอียดและเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมควบประกนัเพ่ือให้ได้รบัสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองตามกรมธรรม ์

• ผู้ลงทุนท่ีลงทุนตัง้แต่ 50,000 บาทขึ้นไป จึงจะมีสิทธิได้รบัความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประกนัชีวิต และความคุ้มครองด้านประกนัสุขภาพ โดยมีแผนความคุ้มครอง
ตามมูลค่าเงินลงทุน ทัง้น้ี สิทธิในการได้รบัความคุ้มครองตามกรมธรรมต้์องเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีบริษทัจดัการก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมจากเอกสารแนบท้ายหนังสือช้ีชวนส่วนสรปุข้อมูลส าคญั 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล พรอ็พเพอรต้ี์ อินคมั พลสั เฮลท์ มีการลงทุนในต่างประเทศ บางส่วนซ่ึงจะไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน กองทุนจึงมี
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษทัจดัการอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดย
ขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษทัจดัการ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินทุนเร่ิมแรกได้  

• กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึง
เหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง  (Structured Note) โดยอัตราผลตอบแทนจะอ้างอิงกบัหลกัทรพัย์ หรือดชันีกลุ่ม
หลกัทรพัย ์หรือสินทรพัยอ่ื์นใด ท่ีเก่ียวข้องกบัหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัยท์ัง้ในไทย และหรือต่างประเทศกองทุนจึงมีความเส่ียงเน่ืองจากการลงทุนในตรา
สารดงักล่าว 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้
ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เมื่อเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น
จากการลงทุนได้ 

• สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รบัตามกรมธรรมด์งักล่าว กองทุนได้จดัให้มีความคุ้มครองด้านประกนัชีวิตและสุขภาพส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในด้านการเสริมสร้างความมัน่คงของชีวิตและสุขภาพ ทัง้น้ี หากเบ้ียประกนัมีมูลค่ามากกว่า 60% ของเพดานค่าธรรมเนียมการจดัการ หรือเมื่อกองทุน
มีอายุครบ 3 ปี หากบริษัทจดัการเห็นว่าจะไม่เกิดประโยชน์โดยรวมต่อผู้ลงทุน หรือมีผลกระทบต่อกองทุนรวมในอนาคต  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง หรือเพ่ิมเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง เงื่อนไขกรมธรรม ์บริษัทประกนั หรือเงื่อนไขใด ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด 
รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพหรือยกเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษทัจดัการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 60 วนั และหลงัจากปีท่ี 3 เป็นต้นไป ในทุก ๆ ปี บริษทัจดัการอาจพิจารณาเลิกกองทุน และด าเนินการตามเงื่อนไขท่ีได้
กล่าวมาข้างต้น โดยในช่วงเวลาดงักล่าวจะครอบคลุมระยะเวลาการเปิดรบัค าสัง่ซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างน้อย 1 ครัง้ และในการรบัซื้อคืนในช่วงเวลาดงักล่าว 
บริษทัจดัการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit without fee) 

• ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 
• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นขอ้มลู เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุน

ให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 
• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้รบัรองถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือ

ช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 
• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 5 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2566 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พรอ็พเพอรต้ี์ อินคมั พลสั เฮลท ์
Principal Property Income Plus Health Fund (PRINCIPAL iPROPPLUS) 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี้ อนิคมั พลสั เฮลท ์ 1 

 

  สรปุข้อมูลกองทุน 

1.   ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

  ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม 
 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอร์ตี ้อนิคมั พลสั เฮลท์ 

(Principal Property Income Plus Health Fund, PRINCIPAL iPROPPLUS)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds), กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) 

อายุโครงการ ไม่ก าหนด 

นโยบายการลงทุน 1)  กองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ (Property 
Sector Fund) ไดท้ัง้ในและต่างประเทศ โดย 

1.1)  กองทุนจะมุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
หน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (REITs) (กองทุน Property) Exchange 
Traded Fund ทีเ่น้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสงัหารมิทรพัย์ (REITs ETF) หน่วยของกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในหมวดพฒันาอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ (กองทุน Infra) รวมถึง
ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งตราสารดงักล่าวหรอืกลุ่มของตราสารดงักล่าวทัง้ในและ
ต่างประเทศ  

1.2)   หุ้นในกลุ่มพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ หรอืที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดพัฒนาอุตสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัย์ รวมถึงตราสารหรอืสญัญาทางการเงนิอื่นใดในการให้สทิธิได้มาซึ่งหุ้นดงักล่าว
หรอืใหผ้ลตอบแทนกบัหุน้กลุ่มนัน้ๆ และหรอื 

1.3)  ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ทีใ่หผ้ลตอบแทนอ้างองิกบั
หลกัทรพัย์ หรอืดชันีกลุ่มหลกัทรพัย์  หรอืสนิทรพัย์ที่เกี่ยวขอ้งกบัหมวดพฒันาอสังหารมิทรพัย ์
หรอืที่มลีกัษณะเทียบเคยีงได้กบัหมวดพฒันาอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ ทัง้ในไทย และหรอื
ต่างประเทศ อาท ิตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงทีใ่หผ้ลตอบแทนเชื่อมโยงกบั
ผลการด าเนินงานของ PFUND Index, ตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ให้
ผลตอบแทนเชื่อมโยงกบัผลการด าเนินงานของ Starhill Global REIT, ตราสารที่มลีักษณะของ
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงทีเ่ชื่อมโยงกบัรายไดข้องอสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้ 

ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรพัย์หรือตราสารในหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย์
ดงักล่าวตามข้อ 1.1-1.3 โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 
และลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS กองทุน Infra หรอืกองทุน Property ทัง้ในและต่างประเทศ โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  

นโยบายการจ่ายเงินปันผล จ่าย 

การป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียน 

ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนั
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุน 

มูคค่าขัน้ต า่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

50,000 บาท 

 

ไม่ก าหนด 

 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

8 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดุลยพินิจของ
ผู้จดัการกองทุน 
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วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้
และจดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

วนัที ่12 กรกฎาคม 2561 

 

วนัที ่1 สงิหาคม 2561 
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2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

• เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจากเงินลงทุน 

• ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย์ทีก่องทุนไปลงทุนซึ่งอาจปรบัตวัสูงขึน้หรอืลดลงจนต ่ากว่ามูลค่าทีล่งทุน
และท าใหข้าดทุนได ้

• ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาวโดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทัว่ไป 

• ผูท้ีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปยงัตราสารกลุ่มอสงัหารมิทรพัย์ 

• ผู้ลงทุนที่ลงทุนตัง้แต่ 50,000 บาทขึ้นไป จงึจะได้สทิธิความคุ้มครองจากบรษิัทประกัน ทัง้นี้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษา
รายละเอยีดเพิม่เตมิจากเอกสารแนบทา้ยหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั 

• ผูล้งทุนทีค่าดหวงัโอกาสรบัรายไดจ้ากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษี หากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื่อนไขที่
กรมสรรพากรก าหนด ทัง้นี้ โปรดศกึษารายละเอยีดเงื่อนไขการจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ 

• เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไป ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรพัย์ และ/หรือกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ (REITs) รวมถึงหลักทรพัย์อื่นที่เกี่ยวข้องในหมวด
อุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ ทัง้ใน และ/หรอืต่างประเทศ โดยเข้าใจความผนัผวนและรบัความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสาร
ของหมวดอุตสาหกรรมดงักล่าวได ้

• ผูล้งทุนที่ต้องการรบัความคุม้ครองสทิธิประโยชน์ประกนัชวีติ และความคุ้มครองด้านประกนัสุขภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุใน
กรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัสุขภาพ 

4.    จ านวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

•      จ านวนเงนิทุนโครงการล่าสุด คอื 3,000 ล้านบาท  

5.    รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 

•   วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 มถิุนายน 

•   วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 มถิุนายน 2562 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ (Property Sector Fund) ดงันัน้หากมปัีจจยัลบทีส่่งผลกระทบต่อ
การลงทุนดงักล่าวผูล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจ านวนมาก 

• มุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ (Property Sector Fund) เพยีงหมวดเดยีว จงึอาจมคีวามเสีย่งและ
ความผนัผวนของราคาสงูกว่ากองทุนรวมทัว่ไปทีม่กีารกระจายหลายอุตสาหกรรม 

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน กองทุนจงึมคีวามเสี่ยงมากกว่ากองทุน
รวมที่ลงทุนในหลักทรพัย์อ้างอิงโดยตรง เนื่ องจากใช้เงินลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน
หลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง 

• การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้องกนัความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จดัการกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รบัผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

• กองทุนมแีนวทางการบรหิารจดัการเชงิรุก (Active Management) โดยมเีป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจึงมคีวามเสีย่งที่
กลยุทธ์การลงทุน การวเิคราะห์หลกัทรพัยท์ีล่งทุน และปัจจยัอื่นๆทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทุน อาจท าใหไ้ม่
บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว รวมถงึการคดัเลอืกหลกัทรพัย์ทีก่องทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมโีอกาสทีห่ลกัทรพัย์
ทีล่งทุนมรีาคาลดลง เนื่องจากการวเิคราะห์หลักทรพัย์ ธุรกจิอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิและตลาดทุน หรอืศกัยภาพ
โดยเปรยีบเทยีบกบัหุน้อื่นๆไม่เป็นไปตามทีไ่ดป้ระเมนิไว ้
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• อย่างไรกต็ามผู้จดัการกองทุนจะปรบักลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสรา้งผลตอบแทนทีด่จีาก
การลงทุน และค านึงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นส าคญั 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจงึมคีวามเสีย่งเน่ืองจาก
การลงทุนในตราสารดงักล่าว 

• กองทุนน้ีอาจมคี่าใชจ้่ายเกีย่วเน่ืองกบัเบีย้ประกนัชวีติ และประกนัสุขภาพ กองทุนจงึอาจมคี่าใชจ้่ายสงูกว่ากองทุนรวมทัว่ไป 

• ผู้ลงทุนที่ลงทุนตัง้แต่ 50,000 บาทขึ้นไป จงึจะมีสทิธิได้รบัความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประกนัชวีติ และความคุ้มครองด้าน
ประกนัสุขภาพ โดยมแีผนความคุม้ครองตามมลูค่าเงนิลงทุน ทัง้นี้ สทิธใินการไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมต์้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพิ่มเตมิจากเอกสารแนบทา้ยหนังสอืชีช้วนส่วนสรุป
ขอ้มลูส าคญั 

• ผูล้งทุนควรศกึษารายละเอยีดและเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมควบประกนัเพื่อใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์และความคุม้ครองตาม
กรมธรรม์ ผูล้งทุนควรศกึษารายละเอยีดและเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมควบประกนัเพื่อใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์และความ
คุม้ครองตามกรมธรรม ์

• สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัตามกรมธรรม์ดงักล่าว กองทุนไดจ้ดัใหม้คีวามคุ้มครองดา้นประกนัชวีติและสุขภาพ
ส าหรบัผู้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อเป็นประโยชน์ในดา้นการเสรมิสรา้งความมัน่คงของชวีติและสุขภาพ ทัง้นี้ หากเบี้ยประกนัมมีูลค่า
มากกว่า 60% ของเพดานค่าธรรมเนียมการจดัการ หรอืเมื่อกองทุนมอีายุครบ 3 ปี หากบรษิทัจดัการเหน็ว่าจะไม่เกดิประโยชน์
โดยรวมต่อผู้ลงทุน หรอืมผีลกระทบต่อกองทุนรวมในอนาคต  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง หรอื
เพิม่เตมิเงื่อนไขของสทิธิประโยชน์ความคุม้ครอง เงื่อนไขกรมธรรม์ บรษิทัประกนั หรอืเงื่อนไขใด ตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก าหนด รวมถงึยกเลกิสทิธปิระโยชน์ความคุม้ครองชวีติและสุขภาพหรอืยกเลิกกองทุน โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้ือ
หน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั และหลงัจากปีที ่3 เป็นต้นไป ใน
ทุก ๆ ปี บรษิัทจดัการอาจพิจารณาเลิกกองทุน และด าเนินการตามเงื่อนไขที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยในช่วงเวลาดงักล่าวจะ
ครอบคลุมระยะเวลาการเปิดรบัค าสัง่ซื้อคนืหน่วยลงทุนอย่างน้อย 1 ครัง้ และในการรบัซื้อคนืในช่วงเวลาดงักล่าว บรษิทัจดัการ
จะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนโดยไม่คดิค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Exit without fee) 

• การเปลี่ยนแปลงของมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอสงัหารมิทรพัย์ ทีก่องทุนเขา้ไปลงทุนซึง่อาจไดร้บัผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกจิ วงจรของอสงัหารมิทรพัยแ์ต่ละประเภท การแขง่ขนัทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคต รวมถงึเหตุอื่นๆทีท่ าใหท้รพัยส์นิดงักล่าว
ไม่สามารถหารายไดไ้ด ้ 

• อาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าใหก้องทุนนี้มคีวามเสีย่งมากกว่า
กองทุนรวมอื่น  จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งไดส้งูกว่าผูล้งทุนทัว่ไป 

อย่างไรกต็ามผูจ้ดัการกองทุนจะปรบักลยุทธ์การลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสรา้งผลตอบแทนทีด่จีาก
การลงทุน และค านึงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นส าคญั  

7.    กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุน และไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

8.    ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน 

(1)  ดชันีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(PF&REIT) ของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในอตัราส่วนรอ้ยละ 50  

(2)  FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total Return Index (FSTREI) ในสกุลเงนิ SGD (ปรบัดว้ยต้นทุนการ
ป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น เพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 85 และปรบัดว้ยอตัรา
แลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15) ในอตัราส่วนรอ้ยละ 50 

9.   การขาย การรบัซ้ือคืน และการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

       9.1  การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการก าหนดใหทุ้กวนัท าการเป็นวนัท าการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผูส้นใจลงทุนสามารถท ารายการไดต้ัง้แต่เวลา
เริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น. เป็นต้นไป  
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โดยตดิต่อไดท้ี ่

1. ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-777-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 

2. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167 

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บลจ. พรนิซเิพลิ แต่งตัง้  

ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชซีื้อกองทุน  

โดยท่านสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี้ 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน   

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน   

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

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

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนิี 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ บริษัทจดัการก าหนดให้วันท าการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของ
ประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหลกัทรพัย์
ทีล่งทุน(ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิัทจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัท
จดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
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บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน เพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้
สอดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนั
เปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขาย
หน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการเวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทั
จดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

9.2  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการก าหนดให้ทุกวนัท าการสุดทา้ยของทุกเดอืนเป็นวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท า
รายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศของ
กองทุนต่างประเทศทีล่งทุน และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ได้รบั
ผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต่างประเทศทีล่งทุน (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศที่
เกีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหลกัทรพัยท์ีล่งทุน(ถ้า
ม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิัทจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัท
จดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายคนืหน่วยลงทุนเพื่อความ  
 เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อให ้ 
 สอดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการ  
 ให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อ  
 ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเว็ปไซต์ของบรษิัทจดัการ เว้นแต่กรณีที่เกิด  
 จากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

 ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคารบั  
 ซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(1) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

- ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิ
ความเสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งดา้นภาษี หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธไิม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบก่อนด าเนินการ 

- บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผู้ที่มถีิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึ่งโดยปกติมถีิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมรกิา 
รวมถงึกองทรพัย์สนิของบุคคลดงักล่าวและบรษิัทหรอืหา้งหุ้นส่วนซึ่งจดัให้มขีึน้และด าเนินกิจกรรมในอเมรกิา ซึ่งอาจ
ท าใหบ้รษิทัจดัการและ/หรอืกองทุนมคีวามเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสีย่งดา้นภาษี หรอืความเสีย่งอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และ/หรอืกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ
เดียวกันในอนาคต เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขอสหภาพยุโรป (Global Data Privacy Regulation 
Publications: GDPR) เป็นตน้ 

(2) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรอืขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  

2.1  บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปนี้ 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  
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(ก) มเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกต ิ
ซึง่เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรก็ดี
ในส่วนของวธิกีารการชดเชยราคาให้แก่ผูล้งทุน บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

(3) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรก็ดี
ในส่วนของวธิกีารการชดเชยราคาให้แก่ผูล้งทุน บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

2.2  การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรอื (3) ให้บรษิทัจดัการ
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงินค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดย
พลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 3.1 (1) หรือการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามข้อ 3.1 (2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจ
มอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนนิการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่ง
ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

      9.3  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้
การบรหิารของบรษิัทจดัการได้ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนั
เวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ถ้าม)ี หรอืกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทั
จดัการได้ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15.00 ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิีการ วนัเวลา และราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 
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10.  การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน:  

10.1 บรษิัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณทีีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปนี้ โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

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

(ข) มเีหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิัทจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่าง
จากราคารบัซื้อคนืที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง  

(3) มคี าสัง่ขายคืนก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อ
คนืทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิทัจดัการ
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  

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

(2) แจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิีการใดๆโดย
พลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจ
มอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนนิการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่ง
ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

11.  การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่:  

11.1  บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอื
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้
เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ 
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งใหก้ระท าได้ไม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อน
ผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. 

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง
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สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้ ซึ่งก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 

(ก)  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้นี้ เฉพาะใน
กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ 10 
ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

(ข)  มเีหตุการณ์ที่ท าใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิ
ออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

(ค)  มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรัพย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแล้ว  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้
ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระท าที่เป็นการปฏิบัติตามค าสัง่เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรพัย์สินโดยบุคคลผู้มีอ านาจตาม
กฎหมาย  

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ได้
ในสาระส าคญั  

(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการ
อันเนื่องมาจากการที่บริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผู้
ประกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้
หลกัทรพัยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่ง
ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้
ลงทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกนิหนึ่งวนัท าการ ใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อน
การเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
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(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ 
วนัท าการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั 

ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิัท
จดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนกไ็ด ้  

11.3  บรษิัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้วหรอืหยุดรบัค า
สัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วย
ลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 
ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดย
พลนั 

12. การหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรอืขายคืนหน่วยลงทุน (ตามสน.87/2558 ข้อ 30) 

• เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ
ของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษิัทจดัการจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหรอื
ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่
เกนิ 20 วนัท าการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนออกไปได ้

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิในการแก้ไข เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ์ รายละเอยีด วธิกีาร เงื่อนไข การเสนอขาย
หน่วยลงทุน และ/หรอืการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัจดัการ หรอืผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

13. ช่องทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลคา่หน่วยลงทุน และราคาขายและรบั
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

• ท่านสามารถติดตามข้อมูลกองทุนเกี่ยวกับ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน ของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัท าการถดัไป  

• ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่ไม่เปิดให้ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ ใหป้ระกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวนัดงันี้เพิม่เตมิดว้ย 

1. วนัท าการก่อนวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป 

2. วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป 

3. วนัทีป่รากฏเหตุการณ์ทีน่่าเชื่อไดว่้าจะมผีลกระทบต่อมูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิรอืมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 
โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป 

• ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของ
บรษิัทจดัการ ให้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพ์รายวนั หรอืระบบเผยแพร่
ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 

 

 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี้ อนิคมั พลสั เฮลท ์ 11 

14. ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

• ตดิต่อไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

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

Website: www.principal.th 

http://www.principal.th/
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ปัจจยัความเส่ียงของกองทุนรวม 

1.    ระดบัความเส่ียงของกองทุน 

       กองทุนมคีวามเส่ียงระดบั 8 

 
2.    ความเส่ียงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรพัย์ (Property Sector Fund): กองทุนมี

นโยบายมุ่งลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยเ์พยีงหมวดเดยีว จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทุนมากกว่ากองทุนทีม่กีาร
กระจายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมต่างๆ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนอาจไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของรายไดจ้ากการด าเนินงานของทรพัยส์นิที่
เขา้ไปลงทุน ซึ่งอาจท าใหค้วามสามารถในการจ่ายเงนิปันผลลดลง บรษิัทจดัการจะมกีารพจิารณาถงึรายละเอียด โครงสรา้ง 
และการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ที่เขา้ไปลงทุนในประเภททรพัยส์นิต่างๆ เพื่อลดความเสีย่งในส่วน
นี้ 

3.   ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk): ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เนื่องจาก
ความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน อตัราแลกเปลี่ยน 
อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะวเิคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพิจารณา
กระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบรษิทั เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการ
ลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารทีน่่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพืน้ฐานและศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร  โดยค านึงถงึ
ภาวะเศรษฐกจิ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

4.    ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk): เป็นความเสี่ยงที่เกดิจากการที่ไม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารที่
กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารของกองทุนอสงัหารมิทรพัย์มีสภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขาย
หลกัทรพัยด์งักล่าวไม่ไดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีต่อ้งการ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะพจิารณาคดัเลือกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ โดยเน้นสภาพ
คลอ่งเป็นส าคญั โดยค านึงถงึปรมิาณการซื้อขายของกองทุนนัน้ เพื่อความคล่องตวัในการบรหิารกองทุน 

5.    ความเส่ียงทางธุรกิจ (Business  Risk) และความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร  (Credit  
Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายในและภายนอก
ของผูอ้อกตราสาร เช่น ผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกจิและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึง
ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่อ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคนืเงนิต้น และหรอืดอกเบีย้ได ้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง: กองทุนจะวเิคราะห์และประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะห์และ
ประเมนิปัจจยัทีม่ผีลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจัยพื้นฐานของตรา
สาร เพื่อให้มัน่ใจในคุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพจิารณาลงทุน และบริษัทจดัการจะติดตามผลประกอบการและฐานะ
การเงนิของบรษิัทผู้ออกตราสารอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้ วธิีการและความถี่ในการวเิคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกนัไปตาม
ลกัษณะและ คุณภาพของตราสาร โดยบรษิทัจดัการจะคดัเลอืกตราสารทีล่งทุนใหส้อดคล้องกบันโยบายการลงทุนของกองทุน 

6.     ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk): เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสาร
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์ในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่านี้อาจมผีลกระทบต่อราคา
หน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 
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แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ 
การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

7. ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk): เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสาร
ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็นความเสีย่งของค่าเงนิทีเ่กดิจาก
การลงทุน ตวัอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุน
อาจไดร้บัก าไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่ง
จากอตัราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะใชก้ารวเิคราะหปั์จจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทาง
อตัราแลกเปลีย่น เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

8.  ความเส่ียงจากการท าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives): สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน 
(Volatile) มากกว่าหลกัทรพัย์พื้นฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมท าใหส้นิทรพัย์มี
ความผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยพ์ื้นฐาน (Underlying Security) 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะก าหนดกลยุทธ์ในการบรหิารจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม และตรวจวดั ตดิตาม
ความเสีย่ง และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพื่อใหม้รีะบบทีเ่หมาะสมในการบรหิารความเสยีงจากการลงทุนในตราสาร
อนุพนัธ ์เพื่อลดความเสีย่งในส่วนนี้ และในกรณีทีก่องทุนลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ี
ตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้ ทัง้นี้ การป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว อาจท าให้
กองทุนเสยีโอกาสที่จะได้รบัผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอตัราแลกเปลี่ยนมกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกบัที่กองทุน
คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจากการที่คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความ
เสีย่งดงักล่าวกองทุนจะท าธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์

9.  ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note): เป็นความเสีย่งที่
เกดิจาการคาดการณ์ทศิทางของสนิทรพัย์หรอืตวัแปรอ้างองิผดิพลาด หรอืเกดิความผนัผวนของสินทรพัย์หรอืตวัแปรอ้างอิง 
ท าใหไ้ดร้บัผลตอบแทนตามทีค่าดหวงั และเกดิจากการทีต่ราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่นมอืได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่
ออกโดยบรษิัท หรอืสถาบนัการเงินทีม่คีวามมัน่คงสูง และกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดงักล่าวก่อนครบก าหนดอายุตรา
สารเมื่อรอ้งขอได้ รวมทัง้วเิคราะห์และควบคุมระดบัความเสีย่งที่เกดิจากความผนัผวนของสนิทรพัย์อ้างอิง ใหอ้ยู่ในระดบัที่
เหมาะสม 
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เครือ่งมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมอืการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 

1. เครื่องมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย 

1.1 การปรบัมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสตูรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซื้อขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม (Swing Pricing)  

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ:  Full swing pricing  

Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิและเงื่อนไข 

1. บริษัทจดัการจะก าหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะพิจารณา
เลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึง่บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช้
ขอ้มูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจรงิที่มอียู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัที่ เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้
เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิัทจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรพัย์สนิ ความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิที่ลดลง
จากปกต ิต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่อง
รองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้าม)ี ภาษีและหรอือากรแสตมป์ที่เกี่ยวข้อง หรอืต้นทุนและค่าใชจ้่ายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงปัจจยั
อื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้   

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยบรษิัทจดัการอาจ
พิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรอืการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่
สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่อง
ของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน 
สภาวะตลาดของทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษิัทจดัการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL (ถ้าม)ี แต่สามารถใช้ร่วมกบั
เครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื
เท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใช้ในการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่
เกนิอตัราสงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระเงนิดว้ยเชค็รวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการที่มกีารใช้
เครื่องมอื swing pricing และบรษิทัจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด 
ๆ ทีไ่ดด้ าเนินการหรอืตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กี่ยวขอ้งกับการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่า
เชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดแ้ละรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระดว้ย
เชค็ทีเ่รยีกเกบ็ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน  ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี้ อนิคมั พลสั เฮลท ์ 15 

4. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ โดยจะยงัคงเป็นไปตามที่สานักงาน 
ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการได ้

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิไม่ใชเ้ครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรอือาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ 
แลว้แต่กรณี โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ที่แตกต่างกนัได้ในแต่ละวนัท าการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทยีบกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกินกว่า swing threshold ที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หกัด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัด้วยมูลค่าการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

กองทุนรวม feeder fund, fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้
swing pricing บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง ตาม
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่เป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์
ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมือใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณา
แล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั หรอืเห็นว่าการใช้
เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากกว่า ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของบรษิัทจดัการ ทัง้นี้  โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนเป็นส าคญั 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และ/หรอืหลกัเกณฑ์การใช้ swing pricing ให้สอดคล้องกับ
กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอื
มกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

2. การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

2.1   ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน (notice period) : 

       กองทุนรวมทัว่ไป 

       เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมลูค่าเกนิกว่า : 5.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน จะตอ้ง   
    แจง้บรษิทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา: 5 วนัท าการ 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื
เท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1.  ในกรณีที่มกีารใช ้Notice period และมเีหตุที่ท าให้ต้องใช้เครื่องมอือื่นดว้ย บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏบิตักิบัค าสัง่ทีไ่ด้
จาก Notice period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัทีท่ ารายการดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period 
ร่วมกบัเครื่องมอือื่น ได้แก่ Swing pricing,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมืออื่น 
ๆ หรอือาจไม่ใชเ้ครื่องมอื Notice period ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบ
ต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
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2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ไดต้ามทีบ่รษิัทจดัการเหน็สมควร ซึ่งจะปรบัเพิม่ไม่เกิน Notice 
period สูงสุดทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบรษิทัจดัการและในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูล
กองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใช้ในการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ที่แตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการที่มกีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้และก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มูลประมาณการ
ภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรอืการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิที่
ลงทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

กองทุนรวม feeder fund, fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้
swing pricing บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง ตาม
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่เป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์
ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณา
แล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั หรอืเห็นว่าการใช้
เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากกว่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบรษิัทจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนเป็นส าคญั 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และ/หรอืหลกัเกณฑ์การใช้ swing pricing ให้สอดคล้องกับ
กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอื
มกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

2.2 เพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั  

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. บรษิัทจดัการจะท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลี่ยนออก (switch out) ไม่เกิน Redemption Gate ตาม
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate 
จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมด
ของกองทุน มคี่าเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิัทจดัการก าหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน  
ค านวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัด้วยมูลค่าการ
ขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata 
basis) ของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช้ Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบั
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การจดัสรรหน่วยลงทุน และมลูค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ได้
รบัเงนิค่าขายคนืทัง้จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอื บรษิัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีารจดัล าดบัก่อน-
หลงัของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยน
ออกจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว  

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ
สบัเปลี่ยนออก บรษิัทจดัการอาจเปิดให้มกีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอืได้ ซึ่งจะเป็นไป
ตามเงื่อนไขและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

4. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได ้แต่ Redemption Gate จะ
ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

5. บรษิัทจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ 
วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิัทจดัการอาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่น
ไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนื
เท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัเพิ่มหรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บรษิัทจดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุใน
โครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี้  ในกรณีที่ไม่
สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลอืได ้บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่้าง
อยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้  

4. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใช้ในการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1.  บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกต ิโดยบรษิทัจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไดแ้ก่ มคีวามผนัผวนใน
ตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ สภาพคล่องของตลาดทรพัยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่า
สภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า 
Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ หรอืปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่กระทบสภาพ
คล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 
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กองทุนรวม feeder fund, fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้
swing pricing บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทาง ตาม
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่เป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์
ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทางกไ็ด้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณา
แล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั หรอืเห็นว่าการใช้
เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากกว่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบรษิัทจดัการ ทัง้นี้  โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนเป็นส าคญั 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และ/หรอืหลกัเกณฑ์การใช้ swing pricing ให้สอดคล้องกับ
กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอื
มกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

3. การด าเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหน้ีหรือตราสารท่ีลงทุนขาดสภาพ
คล่องหรือไม่สามารถขยายได้ด้วยราคาท่ีเหมาะสม (Side Pocket) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะปฏบิตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
ที ่สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และ
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 4. การไม่ขายหรือไม่ร ับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีร ับไว้หรือจะหยุดรับค าสัง่ซ้ือหรือค าสั ง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 1 วนัท าการ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการไดส้งูสุดไม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน โดย
บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บั
ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ 

2.1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวม ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2.2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  

2.3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรือจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension 
of dealings) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏิบตัติาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 
9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

ทัง้นี้ การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (suspension 
of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

เวน้แต่จะได้รบัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและ 
สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกนิกว่ากรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยก์ าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 
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(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอัน
เน่ืองมาจาก การทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์ และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 
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สิทธิและข้อจ ากดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 

• นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แต่
วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 

• นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วนัท า
การนับแต่วนัขายหน่วยลงทุน/วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธิในหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต 
โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวขอ้ง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

2. เง่ือนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธิ ดงันี้ 

• กรณีผู้ถอืหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุน
รวม บรษิัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวได้เต็มตาม
จ านวนทีถ่อือยู่ 

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

4. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของ บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีง และการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงของบรษิทัจดัการ
ไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น 

• ไมม่กีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่ว่นก ากบัและดูแลการปฏบิตังิาน  

   ทีอ่ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

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

7. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวของกองทุนรวม 

ไม่ม ี

8. ภมิูล าเนาเพ่ือการวงทรพัย ์ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มภีมิูล าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอ้างองิทีอ่ยู่ของ
บรษิทัจดัการเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย์ 
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ข้อมูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 

       1.    รายช่ือคณะกรรมการ 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร ์วเิวยีน พูลล ์ ประธานคณะกรรมการ 

• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 

• คุณชอง ชอย วนั    กรรมการ 

• คุณอุเดย์ จายาราม   กรรมการ 

• คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        2.    รายช่ือผู้บริหาร 

• คุณจุมพล สายมาลา                    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คุณแบรนดา ชู                      ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

• คุณศุภกร ตลุยธญั                     ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 

• คุณปาจรยี ์บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายธรุกจิกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

และกองทุนส่วนบุคคล 

• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒันชยั     รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 

• คุณวษิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์              ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณวนิดา ดวงพตัรา                   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 

• คุณรฐัภูม ิบวัส าล ี                     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิทั 

• คุณสุภชันีย ์จงรกัษ์ลขิติ          ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาและสนับสนุนผลติภณัฑ ์ 

• คุณปองทพิย ์สหวฒันชยั   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั  

     (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2565) 

• คุณจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

  3.    จ านวนกองทุนรวม และมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565) 

• มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 66 กองทุน 

• มลูค่าทรพัยส์นิสุทธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 71,697,139,337.63 บาท 

  4.    คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณชนัยกานต ์สวสัดฤิกษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวริยิา โภไคศวรรย์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปณุยนุช บุณยรตัพนัธุ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คุณสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสปุรดีิ ์สุวพนัธ,์ CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรต ิ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถิุนายน 2565) 

         5.   รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

•   คณุศภุกร ตุลยธญั, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2549                               ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์  
                                                   มหาวทิยาลยั 

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

ประสบการณ์ท างาน 

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

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

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

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

พ.ศ. 2551 - 2556                      ผูจ้ดัการกองทุน - การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธก์ารลงทุนตราสารหนี้ใน   
                                                   ภมูภิาคอาเซยีน, บลจ. อเบอรด์นี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 

พ.ศ. 2550 - 2551                      นักเศรษฐศาสตร ์วจิยัและกลยุทธเ์ศรษฐศาสตรม์หภาค, บล. ทสิโก้ จ ากดั 

• คณุประพจน์ อ้วนเจริญกลุ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552  ปรญิญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology 
(KTH) ประเทศสวเีดน 

พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544  ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีสาขาการธนาคารและการเงนิ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารท างาน 

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบนั             หวัหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลอืก บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน ส านักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั 

พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทหารไทย จ ากดั 

พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555      ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทสิโก ้จ ากดั 

พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553  Investment Manager บรษิทั ไทยคาร์ดฟิ ประกนัชวีติ จ ากดั 

พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 

พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547  ผูช้่วยจดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 
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• คณุธนา เชนะกลุ, CFA  

      ประวตักิารศกึษา  

     พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

      ประวตักิารท างาน   

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2558 - 2559  นักวเิคราะห,์ ส านักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2556 - 2558  นักวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

• คณุวิทยา  เจนจรสัโชติ, CISA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2537 - 2538                       ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน 

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั             ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2539 - 2547   เจา้หน้าทีบ่รหิาร ส านักงาน ก.ล.ต. 

• คณุวิริยา โภไคศวรรย ์

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2551 - 2552  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ  KENT STATE UNIVERSITY 

พ.ศ. 2550 - 2551   ปรญิญาโท คณะเศรษฐศาสตร ์YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 

พ.ศ. 2548 - 2550  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 

พ.ศ. 2543 - 2547 ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

ประสบการณ์ท างาน  

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จ ากดั 

พ.ศ. 2556 - 2559  นักเศรษฐศาสตร ์บลจ.วรรณ จ ากดั 

พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

6.   ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทร 0-2626-7777  

            หรอืตวัแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

        7.   นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 

        8.   ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

• ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2470-5920 

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยลงทุนดว้ย 

9.   รายช่ือผู้สอบบญัชี 

ชื่อ : นางสาว ซูซาน  เอีย่มวณิชชา 

ชื่อ : นาย สุชาต ิ พานิชยเ์จรญิ 

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 
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ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอีย่มวณิชชา 

ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วาณิชย์หานนท์ 

ทีอ่ยู่ บรษิทั เอส พอีอดทิ จ ากดั 

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

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตา่งๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว (ถา้ม)ี
        **ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย์   

  ***ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมการจดัการดงักลา่วจะรวมค่าใชจ้่ายในการช าระเบีย้ประกนัชวีติและสุขภาพ ซึง่ประมาณการค่าเบีย้   
     ประกนัเบือ้งตน้คดิทีอ่ตัราประมาณ 0.535% ต่อปี ทัง้นี้ อตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวค านวณจากการประมาณการจ านวนผู ้  
     ถอืหน่วยลงทุน มลูค่าเงนิลงทุน ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน และค่าเบีย้ประกนัจ่าย ท าใหอ้ตัราสว่นดงักล่าวอาจ 
     เปลีย่นแปลงได ้ตามจ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนและค่าเบี้ยประกนัทีจ่่ายจรงิในอนาคต โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข   
     ในขอ้ 20 ขอ้ก าหนดอื่นๆ ในส่วนขอ้มลูกองทุน 

NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มลูค่าหนี้สนิทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ านวณ 
 

 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรยีกเกบ็จากกองทุนรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์นต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้ 
ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ก.ค. 
2564 - 30 มิ.ย. 2565 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ก.ค. 
2563 - 30 มิ.ย. 2564 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ส.ค. 
2562 - 30 มิ.ย. 2563  

เกบ็จริง เกบ็จริง เกบ็จริง 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได*้* 
(รอ้ยละตอ่ปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ 

ไม่เกนิรอ้ยละ 6.755 1.958 1.955 2.02 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ*** ไม่เกนิรอ้ยละ 2.675 1.391 1.389 1.393 

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 0.032 0.032 0.032 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 0.535 0.534 0.536 

o ค่าใชจ้่ายอื่นๆ** ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ไม่ม ี ไม่ม ี 0.059 

o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการขาย 

-ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

-หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัแ้รก 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

0.059 

2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไม่ได้  0.056 0.03 0.032 

o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.005 0.005 0.005 

o ค่าธรรมเนียมจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่่ายจรงิ 0.049 0.024 0.026 

o ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.002 0.001 0.001 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมด** 

(ค่าใชจ้่ายทัง้หมดทัง้ทีป่ระมาณการได้และประมาณการไม่ได)้ 
 2.014 1.985 2.052 

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ  0.14    0.09 0.15 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน 

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 รอ้ยละ 1.00 

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนื 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์ (เกบ็เขา้กองทุน) ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดไวแ้ลว้ 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่ค่าธรรมเนียมไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนยีม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทั
จดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบไม่น้อยกว่า 60 วนั 

 
• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 40.94 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขาดทุนสงูสุดตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ -30.31  
 

 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 

    

มูลค่าตามราคาตลาด 
(บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 หน่วยลงทุน-ดา้นอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศ         327,235,305.30   44.29  

 หน่วยลงทุน-โครงสรา้งพืน้ฐาน           25,035,362.80   3.39  

 เงนิฝากธนาคาร            22,230,667.51   3.01 

 บญัชเีงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ           34,594,462.01   4.68 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ    

 หน่วยลงทุน-ดา้นอสงัหารมิทรพัยต์่างประเทศ         332,536,628.15   45.00  

อ่ืน ๆ             

 ทรพัยส์นิอืน่              4,651,463.71   0.63  

 หนี้สนิอื่น  (7,359,118.26)  (0.99) 

มูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ          738,924,771.22    100.00 

หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้   
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รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม    

กลุ่มของตราสาร 
มูลค่าตาม   
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 56,825,129.52 7.69 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 
ผูค้ ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

- - AA+ 7,209,123.68 7,209,233.12 

2 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

- - AA- 15,010,979.26 15,021,434.39 

3 เงนิฝากธนาคารสกุล
ต่างประเทศ 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

- - AA+ 656,098.10 656,098.10 

4 เงนิฝากธนาคารสกุล
ต่างประเทศ 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

- - AA+ 23,771,597.07 23,771,597.07 

5 เงนิฝากธนาคารสกุล
ต่างประเทศ 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

- - AA+ 10,166,766.84 10,166,766.84 

 
หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบั  

   แลว้     
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ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

 

หมายเหตุ : -เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ได้จดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

-ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื  

(1) ดชันีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสังหารมิทรพัย์ (PF&REIT) ของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในอตัราส่วนรอ้ยละ 50  

(2) FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total Return Index (FSTREI) ในสกุลเงิน SGD (ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรบัด้วยอัตรา
แลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15) ในอตัราส่วนรอ้ยละ 50  

*NAV ณ วนัที ่30 ม.ิย. 2565 

  

 

ผลการด าเนินงานส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 2565 

นับจากวนัเร่ิม
โครงการ 
(1 ส.ค. 61) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั 

3 เดอืน 
(25 มี.ค. 65) 

6 เดือน 
(24 ธ.ค. 64) 

1 ปี 
(25 มิ.ย. 64) 

3 ปี 
(28 มิ.ย. 62) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท) 9.0829* 9.5441 9.5330 9.8406 11.4972 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอร์ตี ้อนิคมั พลสั เฮลท์ 0.03% -5.19% -5.87% -7.53% -5.28% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 2.13% -4.37% -4.25% -3.45% -3.18% 
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ภาคผนวก 1 

       1. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

1.1  การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชี
กองทุนรวม)  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ใหผู้ท้ ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มือผู้ลงทุน ค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม 
(เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ ีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรับผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

ผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

1.2     วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดใน
ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ี ่ 

(1) บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื   

(2)  ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้ 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ 
ผูส้นใจสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุในขอ้ 3 วรรค 1 การ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั และ/หรือ ในกรณี
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ ผู้ส ัง่ซื้อสามารถท าการ
สัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ในกรณทีีส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจ านวนเงนิทุนโครงการทีก่ าหนดใน
รายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการทีไ่ดร้บัเงนิจาก
กองทุนตน้ทาง เป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นเขา้  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืว่าวนัทีค่ าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มคีวามสมบูรณ์ครบถว้น
ต่อเมื่อเป็นวนัท าการขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่น
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ใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจาก
กองทุนตน้ทาง  

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ขายคืนหน่วยลงทุนหรอืแสดงความประสงค์ให้น าเงนิบางส่วนหรอืทัง้หมดที่ได้รบัจากการเลิก
กองทุนเมื่อครบก าหนดอายุกองทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
(ถ้าม)ี พรอ้มช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่
บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน โดยช าระด้วยเงนิสด เช็ค ดราฟต์ ค าสัง่หกั
บญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

ส าหรบัเช็คหรือดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบัญชีเงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบัญชีอื่นใดที่บรษิัท
จดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบัญชีออม
ทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิคมั พลสั เฮลท ์” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีไ่ม่ใช่ธนาคาร ซี
ไอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อ
จองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิคมั พลสั เฮลท”์ 

(3) บัญชีอื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัท
จดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ 

ทัง้นี้ การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้หากถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุไนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด และหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารที่บรษิัทจดัการยอมรบั ส่ง
โทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

3.  เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนได้รบัค าสัง่ซื้อและได้รบัช าระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบ
ส าเนาค าสัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของ
บรษิทัจดัการ มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอร์ตี้ อนิคมั พลสั เฮลท์ ” 
ซึง่เป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วนัท าการนับแต่วนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

หากวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้แรก กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิดการเสนอขายไปแล้ว 
โดยบรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวม
อื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม  
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1.3   เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

1.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการ
ได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนได้ท ารายการเพื่อจดัสรรหน่วย
ลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อแล้ว สทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกดิขึ้น หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บนัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ 
ทัง้นี้ ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วย
ทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

1.3.2  ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิที่
จะไม่ขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ หรอืกรณีทีเ่ป็นเชค็หรอืดราฟต ์บรษิทัจดัการจะส่งเชค็หรอื
ดราฟต์นัน้คืนให้กับผู้ส ัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้
บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิัท
จดัการได ้ 

1.3.3  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

1.3.4  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าให้เกดิความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

1.4   การจดัสรรหน่วยลงทุน  

1.4.1  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ได้รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
โดยพจิารณาตามวนัทีส่ ัง่ซื้อ และไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวนแลว้  

1.4.2  ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนให้
ตามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

1.4.3.  ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิัทจดัการ 
บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนที่สัง่ซื้อ ทีไ่ด้ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
โดยพิจารณาตามวันที่ได้รับใบค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือ วันที่ระบุในใบค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

1.4.4.  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการ
ได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลให้จ านวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใช้หลักการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่
ไดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้รบัช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะพจิารณาจดัสรรตาม
สดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ซื้อและที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ (Pro Rata) หรอืโดยใช้
หลกั “small lot first” ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามจ านวนโดยเริม่ต้นที่จ านวนขัน้ต ่าการจองซื้อ
ของผู้ส ัง่ซื้อเป็นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะพิจารณาวิธีการตามความ
เหมาะสม โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงประโยชน์และ
ความเป็นธรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

1.4.5  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าให้เกดิความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสียงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมด
โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  
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  1.5 การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

1.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณีดงัต่อไปนี้ 
ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 

(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ผูล้งทุนได้ไม่ถึง 35 
ราย  

(2) ในกรณีทีจ่ าหน่ายหน่วยลงทุนไดม้มีูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาทและบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็ว่า
การจดัตัง้กองทุนไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
พจิารณายุตกิารจ าหน่ายหน่วยลงทุนและให้ถือว่าการอนุมตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวม
นัน้สิน้สุดลง 

(3)  ในกรณีที่มกีารจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกินกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(4) ในกรณีที่มเีหตุอนัจ าเป็นและสมควร ท าให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุนและวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

1.5.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรกได ้โดยบรษิัทจดัการจะรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการยุติ
การขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมตัิจดัตัง้
กองทุนสิน้สุดลงในวนัทีแ่จง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามขอ้ 1.5.1 ภายใน 15 วนันับ
แต่วนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ่งเดอืนนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจอง
ซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ไดอ้นั
เน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะช าระดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ย
ละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วนัที่ครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่บริษัทจดัการช าระเงนิค่าจองซื้อจน
ครบถว้น 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายไดแ้ล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใชร้าคาตามมูลค่าที่
ตราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ  

ทัง้นี้  บริษัทจัดการจะด าเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอีย ดข้างต้น เว้นแต่ 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการเป็นอย่างอื่น
ได ้ 

1.5.3  ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุน
ที่จดทะเบียนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัทจดัการ
จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วน
ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีที่สมควรและจ าเป็นจนท าให้
ไม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลาขา้งต้น 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
ในกรณีที่ไม่มรีายละเอียดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่
สามารถคืนเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิีการในค าขอเปิดบัญชีกองทุนของผู้สัง่ซื้อได้ บรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธิที่จะพจิารณาจ่ายคืนเงนิดงักล่าวด้วยวธิีการที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษิัท
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จดัการอาจมอบหมายให้ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการช าระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนั
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิาร
ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การ
เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้าม)ี หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน 
และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วย
เหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้
ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการ
ธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถ้า
ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 

-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด  

2.3 การซื้อหน่วยลงทุนวธิีการอื่นๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ท า
ได ้ 

3.  กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ 
และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูล
ได้ไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าว
ใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทั
จดัการภายใน 3 วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้
ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสาร
และตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตัวจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัทจัดการ
ด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  
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        2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

บรษิทัจดัการก าหนดใหทุ้กวนัท าการเป็นวนัท าการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผูส้นใจลงทุนสามารถท ารายการได้
ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น.   

 2.1  การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชี
กองทุนรวม)  

2.1.1  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั
ทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะ
จดัใหม้หีนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดท้ีท่ ีท่ าการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น 
ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต  

2.1.2  ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดย
กรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการขอเปิดบัญชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะได้รบัอนุญาตจากบรษิัทจดัการเป็น
อย่างอื่น  

ผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

2.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

2.2.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและ
เอกสารประกอบการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

2. ส าหรบัผู้ถอืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชีกองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ทางโทรสารได ้หรอื  

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืสนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการโดยสามารถท ารายการไดต้ัง้แต่
เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น. 

ทัง้นี้  ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยหากวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นวนัที่ไม่สามารถท า
รายการซื้อหน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์
ไทย และวนัท าการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการ
ไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหลกัทรพัย์ที่ลงทุน (ถ้าม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆที่
เกีย่วขอ้งกบัการลงทุนในตา่งประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี 

บรษิัทจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี และ/
หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
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ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท า
การขายหน่วยลงทุนนัน้ (ราคาซื้อหน่วยลงทุนหมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อค านวณ
ราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการซื้อหน่วยลงทุนนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วย
ลงทุน (ถ้าม)ี และ/หรอืค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย์(ถ้าม)ี) โดยผู้ถอืหน่วยลงทุนต้อง
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามลูคา่ขัน้ต ่าในการซื้อหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1. ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทจดัการ
ก าหนด (ถ้าม)ี พรอ้มช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด 
เชค็ ดราฟต ์ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

ส าหรบัเช็คหรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดที่
บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้า
บัญชีกระแสรายวนั ชื่อบัญชี “บัญชีซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพ
เพอรต์ี ้อนิคมั พลสั เฮลท”์ 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่
ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชกีระแสรายวนั ชื่อบญัช ี
“บลจ.พรนิซิเพิล เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคมั 
พลสั เฮลท”์ 

(3) บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทั
จดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็น
การแกไ้ขโครงการ  

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถ
เรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษัทจดัการจะยกเลิก
รายการสัง่ซื้อนัน้  

ส าหรบัผู้ถอืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ทางโทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ส่งโทรสารพร้อมหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนื  

3.  เมื่อบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้รบัค าสัง่ซื้อและไดร้บัช าระเงนิ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อ
ทางโทรสาร  

       2.3  เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการ
ได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนได้ท ารายการเพื่อจดัสรรหน่วย
ลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้
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บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านัน้ ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิ 

หรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เว้นแต่บรษิัทจดัการจะ
อนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ในกรณีที่การช าระเงินด้วยค าสัง่หักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วย
ลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะด าเนินการน าส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่ได้รบัเช็คหรือดราฟต์นัน้คนืจากธนาคารผู้เรยีกเก็บ ทัง้นี้
บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิัท
จดัการได ้ 

2.3.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มมีูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

  2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

2.4.1  บรษิัทจดัการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบริษัท
จดัการได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลให้จ านวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใช้หลักการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” 
ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดช้ าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะพิจารณา
จดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata)  
หรอืโดยใชห้ลกั “small lot first” ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามจ านวนโดยเริม่ตน้ทีจ่ านวนขัน้ต ่า
การจองซื้อของผูส้ ัง่ซื้อเป็นฐานในการจดัสรรหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะพจิารณาวิธกีารตามความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยค านงึถงึประโยชน์และความเป็นธรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

2.4.2  ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิในวนัท าการขายทีบ่รษิทัจดัการท ารายการ บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเก็บ
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทนุไดจ้รงิ  

2.4.3  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุน
ของค าสัง่ซื้อนัน้ ๆ เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามที่สมาคม
บรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะเพิม่
จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแล้วใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท าการ
ถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

2.4.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอื
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมด
โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  
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     2.5  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จด
ทะเบยีนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จัดสรรทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคืนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการ
จดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วย
ลงทุนนัน้  

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อ หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้
สัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิัทจัดการยอมรบั เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของ
ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิีการในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได้ บรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจ
มอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทน
บรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 
โดยบรษิทัจดัการจะประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วย
ลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2. บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.3 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้   
   ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 

-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

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

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่เติมระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการ
ขายหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง 
หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ(ถ้าม)ี โดย
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บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ า
การทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได ้
หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

4. กรณีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยนืยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วย
เหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัทจดัการ
ภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่มกีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจดัการได้ด าเนินการตาม
ค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอื
บริษัทจดัการไม่ได้รับเอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีาร
ท าธุรกรรมใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6. บรษิัทจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้สงวนสิทธใินการขาย
หน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

7. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่
บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบริษัท
จดัการจะประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการทีท่ีท่ าการทุกแห่ง
ของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของบรษิัทจดัการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรือ
กรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

8. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนให้แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในโครงการหรอืข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อัน
เน่ืองจากมกีารเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการให้บรกิารของผู้ให้บรกิารตามที่ส านักงานก าหนดซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถ
ด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ให้ถือว่าบรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ปฏิบตัิให้
เป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

2.6 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน :  

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

  3. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึ่งมาจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอื
หวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้
แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

3.1  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ
ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 2.2 วธิกีาร วนั
เวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

   - กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 
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วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของ
บรษิัทจดัการ หรอื สบัเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกนั สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนหรอืชนิดของหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอยีดในค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วน โดยระบุ
ชื่อกองทุนต้นทาง จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนที่ ต้องการสบัเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อ
กองทุนปลายทาง พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี  

และน าส่งไดท้ี่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้ อคนื และบรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุน การ
ขายหรอืรบัซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลกัฐาน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางนี้ ไป
ช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด เมื่อ บรษิัทจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บรษิัทจดัการจะอนุญาตให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(ส าหรบัผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอ
ขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)   

 3.2    วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

3.2.1     วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

         กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใต้การ
จดัการของบรษิัทจดัการ สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี (ผู้
ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัได้ที่บรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนในวนัและ
เวลาท าการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสาร
ประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื และบรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนตน้ทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดทีร่ะบุ
ไวใ้นค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการ
ก าหนด เมื่อบรษิัทจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอื
เพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เว้นแต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่น
ได ้ 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของ
บรษิทัจดัการ มายงักองทุนนี้สามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 
(เฉพาะผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ไดท้ี่ทีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน ในวนัและเวลาท าการ หรือช่องทางอื่น ที่
บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอก
รายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บรษิัท
จดัการก าหนด (ถ้าม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้า
มี) และน าส่งได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน เมื่อบริษัทจดัการได้ท า
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รายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(ส าหรบัผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวม
โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัิเช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัข้อ 
การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะได้รบัอนุญาตจากบรษิัทจดัการเป็นอย่าง
อื่น)  

   3.2.2  วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ามเงื่อนไขวนัเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการก าหนดให้วนัท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย 
และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ไดร้บั
ผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ามเงื่อนไขวนัเวลาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการก าหนดให้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย 
และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ไดร้บั
ผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

3.2.3  ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่
ค านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ หลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลี่ยน
หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ทีส่มบูรณ์ และไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนเรยีบรอ้ย
แล้ว หกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และ/หรอืค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
หลกัทรพัย(์ถา้ม)ี 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได ้
ณ สิ้นวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้ หลงัจากวนัท าการทีบ่รษิัทจดัการไดร้บัค าสัง่สับเปลี่ยนหรอื
เอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนจากกองทุนต้นทาง และไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย์(ถา้ม)ี 

เงือ่นไขในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

1.  กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมี
จ านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนสงูกว่าขอ้มูลทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท าใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน
มมีูลค่าต ่ากว่ามลูค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะถอื
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่ปรากฏในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้นี้หากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชขี ัน้ต ่า
ดงักล่าว บรษิทัจดัการจะ ประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั
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เปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรบัซื้อคืน ที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต ทราบ  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏิเสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีาร
ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

เงื่อนไขอ่ืนๆ  

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยลงทน โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่
ใชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2.   บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของบรษิัทจดัการ เช่น การเพิ่มเติมวธิีการซื้อหน่วย
ลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีาร
ทางอเิลก็ทรอนกิสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

- การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 

- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2.2  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้ 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาท าการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง 
หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการ
จะประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนและ/หรอืเว็ปไซต์ของบรษิัทจดัการ เวน้แต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจ าเป็นและ
สมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

4. บรษิัทจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามข้อ“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่สบัเปลีย่นใด
จะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่ง
ต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
นัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการด าเนินการ 

 

 

 

 



 

  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิคมั พลสั เฮลท ์                                                              42 

ภาคผนวก 2 

ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ : 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต หรือ
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการก.ล.ต หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิ่มเติมประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรัพย์หรอื
ทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใดๆนอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ใน
ขอ้ 1 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศนี้ ซึ่ง
มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 

1.1  ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

1.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่
กองทุนไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 
หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ บลจ. 
สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลู
ราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท า
ตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 

2.1  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้  B/E หรอื 
P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2  ธนาคารออมสนิ  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้
จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.2  การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงันี้ 

2.2.1  SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกบั underlying ประเภทเดยีวกบั underlying ของ 
derivatives ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1    

2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัยส์นินัน้ ตอ้ง
เป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ก าหนด
โดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัยส์นิที่
สามารถเปลีย่นมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัให้มกีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบั
การลงทุนทีอ่าจท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักลา่วไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย 
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2.2.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ต้องยนิยอมใหก้องทุน
สามารถไถ่ถอน SN ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได้ 

2.2.4  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ  บลจ. ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก 
SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 

2.2.4.1  ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 
และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการ
ของ บลจ.ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป   

2.2.4.2  ในกรณทีีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั ใหผู้้
ออก SN ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี

   ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใชบ้งัคบักบักรณีทีเ่ป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบยีนกบั   
 TBMA และมกีารเสนอขายตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศ  
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอ 
 ขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ 

2.2.5  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในต่างประเทศ  ตอ้งปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฏใน
ระบบขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืไดซ้ึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏบิตัสิากล และ 
บลจ. ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 

2.2.5.1 ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN ซึง่เกดิจากวธิกีารค านวณ 
เดยีวกบัทีใ่ชใ้นการค านวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าว ให ้
บลจ. ทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็น
วนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรม ภายในวนัท าการ
ถดัไป 

ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั ใหผู้้
ออก SN ส่งราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัท ี 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property 

1.  กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย 

1.1  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

1.1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร 
TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.1.2  ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุน
ดงันี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  

1.1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุน
ได ้

1.1.2.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ล
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

1.1.2.3  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ล
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุน
นัน้  

1.1.2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ
กองทุนนัน้ 

1.1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่
กองทุนรวมฟีดเดอร์  

1.2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1 
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1.2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตรา
สาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.2.2  จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 

 ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั
การเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

 ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

 การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี้ 

1. คู่สญัญา  ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย์ 

1.2  บรษิทัเงนิทุน 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ 

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย์ 

1.5  บรษิทัประกนัภยั 

1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงันี้ 

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศ
ตอ้งม ีCredit Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.2  B/E P/N บตัรเงนิฝาก หรอืหุน้กู้ระยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่ี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 B/E หรอื P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออก
ตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4 B/E หรอื P/N ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดงันี้ 

2.4.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer Rating 
ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 
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2.4.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

 2.5 ตราสารหนี้ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ ี
ขอ้มลูราคาทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักลา่ว
ตอ้งม ีcredit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.5.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีง
ไดก้บั Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

 2.6 ตราสารหนี้ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ ี
ขอ้มลูราคาทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าว
ตอ้งม ีcredit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

2.6.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงได้
กบั Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3. ระยะเวลาการรบัช าระหนี้ของ Reverse Repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  

4. ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิ าหรบัการลงทุนใน reverse repo  

4.1 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
Association) หรอื TSFC 

4.2 หา้มน าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย์ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวม
และการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3  มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูค่าเป็นไปตามสมการการ
ค านวณตามวธิกีาร ดงันี้  

มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + Discount rate)) 

ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาทีก่องทุนช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลกัทรพัย ์หรอืตรา
สารตาม Reverse Repo 

4.4  การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้  

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

4.4.2 ในกรณีทีม่ลูคา่หลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 
บรษิทัจดัการตอ้งเรยีกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัยห์รอืตราสารที่
สามารถใชใ้นการท า Reverse Repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหม้ลูค่ารวมของหลกัทรพัย์หรอื
ตราสารทีซ่ื้อและทรพัยส์นิทีโ่อนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนัท าการ
ถดัจากวนัทีม่ลูค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4.1 เวน้แตเ่ป็น
กรณตีามขอ้ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสาร
ทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั มมีลูค่าน้อยกว่ามลูค่า Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็น
จ านวนไม่เกนิ 5 ลา้นบาท หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซื้อ แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 
และมกีารก าหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสญัญาซึง่ไดก้ าหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความ
เสีย่งของคู่สญัญา (Counterparty Risk) แลว้ บรษิทัจดัการจะไม่ด าเนินการตามขอ้ 
4.4.2 กไ็ด ้



 

  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิคมั พลสั เฮลท ์                                                              46 

4.5 การค านวณมลูค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo จนถงึ
วนัทีม่กีารค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง Reverse Repo ทุกธุรกรรม
ทีก่องทุนมอียู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบงัคบัช าระหนี้
ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อหรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 
4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก Reverse Repo รายการอื่นได ้

4.6 Discount Rate ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ ตอ้งเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถงึปัจจยัความเสีย่ง
ของคู่สญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ื้อแลว้ 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการ
ลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ SBLโดยในกรณีที่
คู่สญัญาดงักล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ทีส่ามารถประกอบ
ธุรกจิหรอืด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4  ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณิชย์ 

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย์ 

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11  นิตบิุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
หรอืหลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ 

 3.1 ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดย
ตอ้งเป็นหลกัประกนัดงันี้  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย์ 
บรษิทัเงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 
270 วนันับแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแตว่นัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit 
Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

3.1.5.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issue 
Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 
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3.1.5.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีcredit rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade 

3.1.7 หนังสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่
กองทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50  ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2  ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิอีื่น
ซึง่จะมผีลให ้บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3 หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืท าใหไ้ม่สามารถบงัคบั
ตามหลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์
นัน้เอง 

3.4 ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั > 100% ของมลูค่าหลกัทรพัย์ทีใ่หย้มื 

3.5 ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

3.5.1  เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2  บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงันี้ 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคาร
ทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนั
นับแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่าง
หนึ่งอย่างใดดงันี้ 

3.5.2.3.1 ม ีIssue Rating หรอื Issue Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น 
Issue Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating 
ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2  ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.5.3  ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4  Reverse Repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย  

4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยขอ้ก าหนดเกีย่วกบัระบบงาน 
สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ 

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ี underlying อย่างใดอย่างหนึ่ง   
   หรอืหลายอย่าง ดงันี้ 

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 – 1.4 หรอื 1.7 

1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 
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  1.7  underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็น
ราคาปัจจบุนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคา
ของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็น
ทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2.  เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1  กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะ
ลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

2.2.1  สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีซ่ื้อขายในศูนยซ์ื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives 
on Organized Exchange) 

2.2.2  กรณีเป็นสญัญาซื้อขายล่วงหน้าซึง่ซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
(OTC Derivatives) ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นธนาคารพาณิชย ์
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ตวัแทนซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า หรอืผูค้า้
สญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสิน้สุดลง 
สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบั
มอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3.   หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

  ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.5 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1  เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ 
underlying หรอืปัจจยัต่าง ๆ ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนั
ตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีาร
เคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งค์ประกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันีทีอ่งค์ประกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนกั ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้าหนักไม่
เกนิอตัราทีก่ าหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้ง
น าองคป์ระกอบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันี
ราคาทองค าหรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น   
         ดงันี้ 

3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถ
ลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุน
ลงทุนในตราสารหรอืสญัญานัน้โดยตรงแล้วไดผ้ลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 
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3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ
จากบรษิทั ทัง้นี้ หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. 
นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพ
ดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอ
ขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณจากตวัแปรอย่าง
หนึ่งอย่างใดหรอืหลายอย่างดงันี้ 

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

3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

3.5.3  ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ตามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจาก
รายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจาก
ราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว่้าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันา
ดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนที่
เพยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไว้
ตลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิที่
จะลดความเสีย่ง การลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 

6.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทั
จดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าว
เป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการ
ถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนียัส าคญั ให้
คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการ
ทราบทนัท ี

6.3  คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งยนิยอมให้มกีารล้างฐานะ derivatives เมื่อบรษิัทจดัการรอ้งขอ
ได ้

7.หลกัเกณฑ์เพิม่เติมส าหรบัการเขา้เป็นคู่ส ัญญาใน Credit Derivatives บรษิัทจดัการต้อง
ปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2  เข้าเป็นคู่ ส ัญญาได้เฉพาะ Credit Derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือ
เทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดงันี้ 
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7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกนัความเสี่ยง
ด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการช าระหนี้ตาม Obligation 
ของผู้ผูกพันตาม Obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกัน
ความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความ
เสีย่งเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่ง
ครบก าหนดทนัที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวนั
ครบก าหนดตามปกติ)  ทัง้นี้  ไม่ว่า Obligation จะมีเพียงรายการเดียว 
(Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่ง
ก าหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ช าระหนี้ เมื่อเกิด credit event 
ขึ้นกับ Obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default 
Swap) หรือเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกับ Obligation รายการใดรายการ
หนึ่ งในกลุ่ม  Obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สนิทรพัย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกับ 
Obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกัน
ความเสี่ยงของสินทรพัย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะ
ได้รบัจากสนิทรพัย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพนัที่จะ
จ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรอือัตราลอยตัวที่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบี้ย
ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์
อา้งองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ื้อประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วน
ทีเ่พิม่ขึน้ (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์อ้างอิงใหก้บัผูข้ายประกนั
ความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด Credit Event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่
เกดิ Credit Event) 

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามที่ส านักงานยอมรบั ซึ่งมขีอ้ตกลง
ทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ข ัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์หรอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที ่Credit Derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ส่วนท่ี 7 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity 

การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ในการลงทุนเช่นเดียวกับ
ขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพนัตามข้อตกลงกบักจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private 
equity ได ้โดยตอ้งไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผูกพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน 
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  2.  ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ:  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ก าหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต..หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เติมประเภท
หรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรอืเป็นการท าสญัญา
ในประเทศที่มหีน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืที่มกีาร
ซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินต่างประเทศทัว่ไป  

1.  ตราสาร TS  หมายความว่าตราสารทางการเงนิใดๆนอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ในขอ้ 2 
ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนต่างประเทศนี้ ซึง่มคีุณสมบตัิ
ตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถ้วน ดงันี้ 

1.1  ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูคา่เงนิลงทุนในตราสาร 

1.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้
ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธิเรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนดหรอืมเีงื่อนไขให้
กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ บลจ. สามารถ
เขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่า
ยุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นที่
ยอมรบัในระดบัสากล 

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 

2.1  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้  B/E หรอื P/N 
ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2  ธนาคารออมสนิ  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผู้ส ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวน
รวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.2  การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงันี้ 

2.2.1  SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกบั underlying ประเภทเดยีวกบั underlying ของ derivatives 
ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1    

2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัยส์นินัน้ ตอ้งเป็น
ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ก าหนดโดย 
International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัยส์นิทีส่ามารถเปลี่ยน
มอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนทีอ่าจท าให้
กองทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย 
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2.2.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ต้องยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน 
SN ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.2.4  ในกรณทีีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ  บลจ. ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN 
ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 

2.2.4.1  ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 และวนั
สุดทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.ให้
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป   

2.2.4.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั ใหผู้อ้อก SN 
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี

ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใชบ้งัคบักบักรณีทีเ่ป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอ
ขายตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและ
การอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ 

2.2.5  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในต่างประเทศ  ตอ้งปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฏในระบบขอ้มลู
ทีน่่าเชื่อถอืไดซ้ึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏบิตัสิากล และ บลจ. ตอ้งด าเนินการจดั
ใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 

2.2.5.1  ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN ซึง่เกดิจากวธิกีารค านวณ เดยีวกบัที่
ใชใ้นการค านวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าว ให ้บลจ. ทุกวนัที ่15 
และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. 
ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรม ภายในวนัท าการถดัไป 

2.2.5.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั ใหผู้อ้อก SN ส่ง
ราคาทีเ่ป็นมลูคา่ยุตธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัท ี

ส่วนท่ี 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property ในต่างประเทศ 

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 

2.  กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศ 

2.1  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

2.1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ใน
ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

2.1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

2.1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานตา่งประเทศ ทีก่ ากบั
ดูแลดา้นหลกัทรพัย์และตลาดซื้อขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO  หรอื
เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่กีารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.1.2.2  CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแล ที่
เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO 

2.1.2.3  ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ  กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการ
ส าหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุนรายย่อยของประเทศนัน้  

2.1.3  ประเทศทีก่ ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุน อย่างเพยีงพอ  
ทัง้นี้ ตามรายชื่อประเทศทีส่ านักงานก าหนด 

2.1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ  กองทุนดงักล่าวตอ้งมกีาร
จ ากดัการกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมี
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นโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุน
รวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง) 

2.1.4.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์single entity limit ของ MF นัน้  ทัง้นี้ หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณี
ทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 

2.1.4.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

2.1.4.3  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit  ของ MF นัน้ 

ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที ่MF ลงทุน ตอ้งเป็นกองทุนทีมุ่่งเน้นลงทุน ในทรพัยส์นิซึง่เป็น
ประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทุนได ้และเมื่อน าทรพัยส์นิทีไ่ม่สามารถลงทุนไดม้า
ค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วจะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดงักล่าว 

2.1.5  นกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 
ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์ เวน้แต่เป็น
กรณทีีม่คีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความจ าเป็นและ
ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย 

2.2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 2.1 

2.2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ใน
ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

2.2.2  จดทะเบยีนในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศของผูร้บัฝาก 
ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

3. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย
อย่าง ดงันี้ 

1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7 

1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

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

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot 
price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี 
หรอื underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่าง
แพร่หลายดว้ย 
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2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1  กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivativesทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจน
ในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้                            

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC derivatives ในตา่งประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ
ธุรกจิ derivatives ทีอ่ยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO  หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิที่
กองทุนสามารถลงทุนได ้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.6-1.7 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1  เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรอืปัจจยั
ต่าง ๆ ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบ
ของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1   ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งค์ประกอบแตล่ะตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันีทีอ่งค์ประกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิอตัราที่
ก าหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน าองคป์ระกอบที่
เกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคา
ทองค าหรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น  ดงันี้ 

3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสาร
หรอืสญัญานัน้โดยตรงแล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของ
กองทุนนัน้ 

3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทั ทัง้นี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกันความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลาย
อย่างดงันี้ 

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

3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
(futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

3.5.3  ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ตามขอ้ 3.5.2 
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3.6  ในกรณทีีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทั
จดัการแสดงใหเ้หน็ไดว่้าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อได้
อย่างเหมาะสม 

4.  หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระ
ทีก่องทุนอาจตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives 
นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใชส่ิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง 
การลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

 บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 

6.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุก
วนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ให้
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่าย
หนึ่งค านวณและแจง้มลูคา่ยุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติาม
เงื่อนไข ดงันี้ 

7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ Credit Derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรม
อย่างหนึ่งอย่างใด ดงันี้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งดา้นเครดติที่
เกีย่วขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตาม Obligation ของผูผู้กพนัตาม Obligation 
นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตาม
ขอ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซื้อประกนั
ความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวนัครบ
ก าหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่ว่า Obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit 
Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่ก าหนดให้ผูข้ายประกนัความเสีย่งมี
หน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั Obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นราย
แรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั Obligation รายการใด
รายการหนึ่งในกลุ่ม Obligation ซึ่งจะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของสนิทรพัย์ราย
นัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั Obligation ทุกรายการในกลุ่ม 
(Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งของ
สนิทรพัยอ์า้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดย
ผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัที่
อา้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของ
สนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ื้อประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่
เพิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง 
จนกว่าจะเกดิ Credit Event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ Credit Event) 
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7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

7.3.1 มีผลใช้บังคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที ่Credit 
Derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 

   7.3.3 ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ส่วนท่ี 5:  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity  

การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี้ 

กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลีย้งชพี ให ้
บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่คีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบั
ตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผกูพนัตามขอ้ตกลงกบักจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity 
ได ้โดยตอ้งไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผกูพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน 

3. ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศแกไ้ข
เปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 
แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment    
      Grade แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

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

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อก
ตราสารมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

4.1  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอื   
      ตราสารทีร่ฐับาลเป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 

(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรอืผู้
มีภาระผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้
Credit Rating แบบ National Scale ซึ่งประเทศนัน้ต้องม ี
Sovereign rating อยู่ในระดบัที ่Investment grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 

5.1   เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน SN ทีผู่อ้อก

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10%  หรอื 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. 
ในประเทศไทย 

5.2   เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการ
เสนอขายหลกัทรพัย์ 

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ ≤ 
397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะ
ตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตาม
ตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 

  5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมาย ว่า
ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

                5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  

                5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

  5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  

                5.2.3.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

                5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และ  
 ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

                5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย  

                5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

                5.2.3.9 บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  

5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 

5.5   ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 
วนั นับแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ใน
ระบบของ regulated market  

(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุนใน Benchmark +   
 5% 

 

6 ทรพัยส์นิดงันี้  

6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขาย 
หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของ
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ
ตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการ
แกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็น
หลกัทรพัย์ซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของ

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10%  

หรอื 

(2) น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน Benchmark +   
 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

บรษิทัดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์
ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่าง
ด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหุน้
ออกจากการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขาย
ตาม 6.1 

6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้  

6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรอื SN 
ที ่ผูอ้อกจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอ
ขายตราสารนั ้นในต่างประเทศ หรือผู้ออก
จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรอืเป็น
ตราสาร Basel III 

6.4.2 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.4.3 เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
หรือ ในตลาดซื้ อ ขายหลักท รัพ ย์
ต่างประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการ
ทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ 
filing 

6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนั
ช าระหนี้  ≤ 397 วนั นับแต่วนัที่
ลงทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 
6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  ผูม้ภีาระผกูพนั
ตามตราสารดงักล่าวตอ้ง บุคคลดงันี้ 

6.4.3.3.1 บุ คคลต ามข้ อ  5.2.3.1 – 
5.2.3.9 

6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหว่าง
ประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น
สมาชกิ 

6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิ
ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ
ท านองเดยีวกบับุคคล                                               
ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 
6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี้ > 
397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน ต้องขึน้ทะเบยีนหรอื
อยู่ในระบบของ regulated market 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

6.5   ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative   
 Warrants) ทีม่ ีIssuer Rating อยู่ในระดบั   
 Investment grade 

6.6   ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยู่ในระดบั 
Investment Grade 

 6.6.1  Reverse Repo 

 6.6.2  OTC Derivatives 

6.7   ห น่ วย  Infra แ ล ะห น่ วย  property ที่ มี ลั ก ษณ ะ  
  ครบถว้นดงันี้ 

 6.7.1 จดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซื้ อขายในกระดานซื้อขาย
หลกัทรพัย์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอื
ของตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ต่างประเทศ (แต่
ไม่ ร วม ถึ งห น่ วย ดั งก ล่ า วที่ อ ยู่ ร ะห ว่ า ง
ด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET 
หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

 6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะ
กระจายการลงทุนในกจิการโครงสรา้งพื้นฐาน
อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่า แลว้แต่
กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
ส านักงานก าหนด 

6.8   หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรอื อยู่
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายในกระดาน
ซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET 
หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
ร ว ม ถึ ง ห น่ ว ย  private equity ที่ อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอน
หน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืใน
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.9   หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 
หรือ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขาย
หรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขาย
ในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไป
ของ  SET หรือ ของตลาดซื้ อ ข ายหลักท รัพ ย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่ รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่
ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิก
ถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอื
ในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทุนที่มีลกัษณะ
ก ระจ าย ก า รล งทุ น ใน กิ จ ก า ร โค รง ส ร้ า งพื้ น ฐ าน 
อสงัหารมิทรพัย์ หรอืสทิธกิารเช่าแลว้ แต่กรณี (diversified 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

fund) ตามแนวทางที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และมี
ลกัษณะตาม  6.7.1 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนอืจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 5  

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่ม
กจิการเดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทาง
การเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  

      

 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แล้วแต่ 
อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุน 

      ใน Benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

2.Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ิติ
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในต่างประเทศ
ของนิตบิุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา 
ดงันี้ 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะ  
      จดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธนาคารพาณิชย์ 

1.3  บรษิทัเงนิทุน 

1.4  บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจาก
คู่สญัญาตาม reverse repo หรอื securities lending หรอื 
derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ีเวน้แต่
เป็น MF ทีม่อีายุโครงการ < 1 ปี   ใหเ้ฉลี่ยตาม
รอบอายุกองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีอ่ายุกองทุน  คงเหลอื ≤ 
6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่อีายุโครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 

2.1   B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF 
ไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตรา
สารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไข
ให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2    SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกบั TBMA 
และมกีารเสนอขายตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขอ
อนุญาตละการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อก
ใหม่) 

 รวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

2.3   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลา
การฝากเกนิ 12 เดอืน  

2.4   total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี้  

3 Reverse Repo ไม่เกนิ 25% 

4 Securities Lending ไม่เกนิ 25% 

5 total SIP ซึ่ งได้แก่ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่ วนที่  1 : 
อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรพัย์สินหรือ
คู่ส ัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ 
ตราสารกึ่ งหนี้ กึ่ งทุน  SN หรือตราสาร Basel lll ที่มี
ลกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1 มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในส่วนที ่1 
อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอื
คู่สญัญา (single entity limit) 

5.2 ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade 
หรอืไม่ม ีcredit rating 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนนิงานของกองทุนไม่มขีอ้ก าหนด
เกีย่วกบั product limit 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

6 Derivatives ดงันี้ 

6.1  การเขา้ท าธุรกรรมderivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อ
การลดความเสีย่ง (hedging)  

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

6.2  การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ทีม่ใิช่เพื่อการลด
ความเสีย่ง  (non-hedging) 

Global Exposure Limit 

6.2.1   กรณี MF ไม่มกีารลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน 
derivatives โดยตอ้งไม่เกนิ 100% ของ NAV 

6.2.2   กรณี MF มกีารลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน 
derivatives โดยมลูค่าความเสยีหายสงูสุด (value-
at-risk : VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดงันี้ 

(1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

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

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมายความว่า  การ
ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่กีลยุทธแ์บบซบัซอ้น 
(complex strategic investment) หรอืการลงทุนในสญัญา
ซื้อขายล่วงหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น (exotic  derivatives) 

 

 



 

  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิคมั พลสั เฮลท ์                                                              62 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนั
ต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจ านวน
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสาร Basel III ของผู้
ออกรายใดรายหนึ่ง  

(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตราสารหนี้ภาครฐั
ต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial 
liability)* ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไว้
ในงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชลี่าสุด ทัง้นี้ 
ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารมหีนี้สนิทางการเงนิทีอ่อกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป  และยงัไม่ปรากฏ
ในงบการเงนิล่าสุด บลจ. อาจน ามูลค่าหนี้สินทาง
การเงินดงักล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงิน
ตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทาง
การเงนินัน้จะต้องเป็นข้อมูลที่มกีารเผยแพร่เป็นการ
ทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทาง
การเงินตามที่ เปิดเผยในงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญ ชี ล่ าสุ ด  รวมถึ งก รณี ยังไม่ ค รบ
ก าหนดการจดัท างบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตรา
สาร ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผูอ้อกรายนัน้เป็น
รายครัง้  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่น
แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี้โดยเป็นตรา
สารที่ออกใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า 
investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. 
ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจดัการของ บลจ. ราย
เดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีที่
ผู้ออกตราสารได้มกีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็น
รายโครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้ 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น
สมาชกิ 

11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านอง
เดยีวกบับุคคลตาม 1 – 9) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF 
หรอื กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 

   (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะ
ครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงาน  

(1.1)  มขีนาดเลก็  

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย Infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Infra ทัง้หมดของ Infra ที่
ออกหน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย Infra ของกองทุนทีม่ี
ลกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงาน  

(1)  มขีนาดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย Property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Property ทัง้หมดของ 
Property ทีอ่อกหน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย Property ของ
กองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านักงาน  

(1)  มขีนาดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมด
ของกองทุน private equity 

หมายเหตุ: *หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบ
การเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน
การบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น 
International Financial Reporting Standards (IFRS) หรอื United States  Generally Accepted Accounting Principle 
(US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 
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ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจน
เป็นเหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนนิการดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและ
จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ี่
บรษิทัจดัการ 

(2)  จ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แตต่อ้งไม่เกนิ
กว่า 90 วนันับแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ 

(3)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรพัย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ 
จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัย์สนิ
มกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแล้วแต่กรณีและให้จดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิ
กรณีดงักลา่ว 

ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัิใหเ้ป็นไปตาม (2) บรษิัทจดัการต้องจดัท า
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
ส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

2.  ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไป
ตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการต้องด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไป
ตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ
นับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุนทีก่ าหนดเวน้แต่เป็นการด าเนินการตามขอ้ 4 

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 
แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 

(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีในกรณทีีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตาม
ประเภททรพัยส์นิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใช้
เงนิ ตามอตัราส่วนการลงทุน (Product Limit) 

(ข)  ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณี
ตามขอ้ (3) (ก) เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 

(4)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัย์สินดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนได้ และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่
สามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข)  บรษิัท
จดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน
ดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลา
ดงักล่าว 

(5)  ในกรณีทีก่องทุนมหุีน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีใน
กจิการทีล่งทุน (concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที ่4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) 
และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ดว้ย 
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(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บั
การผ่อนผนัจากส านักงาน 

(ข)  ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีที่
ทรพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอื
เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซื้อ 

3.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืข้อก าหนดทีส่ามารถลงทุนไดโ้ดยชอบ แต่ต่อมา
ปรากฎกรณีดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้ก าหนดทีส่ามารถลงทุนได ้บรษิทัอาจ
ลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิดงักล่าวต่อไปได ้ 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณตีาม (2) 

(2) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธติาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศที่
เกีย่วขอ้ง แต่ทัง้นี้ บรษิทัจดัการต้องด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

ในกรณีทีม่กีารลงทุนตามขอ้ 4 (1) และ (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

4.  ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุน
เป็นส าคญั และต้องส่งรายงานเกีย่วกบัการด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ใน
การจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการสามารถด าเนินการโดยวธิีการเผยแพร่บนเวบ็ไซด์ของ
บรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการ
ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1.1)  จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้เหตุผลที่ท าให้มีการลงทุนไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บรษิัท
จดัการ 

(1.2)  ด าเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลีย่นแปลง
ประเภทของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี้ 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บรษิัท
จดัการด าเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่
สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บรษิัทจดัการจะได้รบัมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิัทจดัการจะไม่นับช่วงเวลา
ระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลาที่กองทุน
จ าเป็นตอ้งรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่ล้งทุนท าการขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุน
จ านวนมาก ซึง่มรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัตอ้งค านึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส าคญั 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการตอ้งจดัให้มวีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีาร
ดงักล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบรษิัทจดัการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บงัคบั และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันับแต่วนัที่
สดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใช้บงัคบั 
บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ  
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➢ กองทุนเปิดพรินซิเพิล พรอ็พเพอรต้ี์ อินคมั พลสั เฮลท์  เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล พรอ็พเพอรต้ี์ อินคมั 
พลสั เฮลท์  ทัง้น้ี ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล พรอ็พเพอรต้ี์ อินคมั พลสั เฮลท์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการ
เงินหรือผลการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

➢  ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเมื่อมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงคก์ารลงทุน  และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน  

➢ บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอ่ืนเพือ่กองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดขู้อมูลการลงทุนเพื่อบริษทัจดัการได้ท่ีบริษทัจดัการ และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

➢ บริษัทจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทัจดัการจะสามารถ
ก ากบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

➢ ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือช้ีชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั  ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้ 
16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.co.th 

➢  บริษัทจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตามค า
จ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ี
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขาย
และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า 
(Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลง
ข้อมูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขาย
และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษทัจดัการและหรือ
ผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ 
การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ี
หน่วยงานผู้มอี านาจก าหนดแนวทาง 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


