
   
 

 
 
 
 
 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิต้ี, CPAM Korea Equity (ช่ือย่อ : CPAM KOEQ) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 
10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนน้ีลงทุนกระจกุตวัในประเทศเกาหลี ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี ลงทุนในกองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund 
(กองทุนหลกั) ท่ีมีการลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีจดทะเบียนหรือท าธรุกิจส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี จึงอาจมีความ
เส่ียงท่ีเกิดจากอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินท่ีกองทุนไปลงทุน  บริษทัจดัการอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนั
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษทัจดัการ ดงันัน้ กองทุนจึงอาจได้รบัผลกระทบ
จากสกลุเงินท่ีลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมขึ้น 
ดงันั้น กองทุนจึงยงัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเหลืออยู่แทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจาก
สภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบงัคบั และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลกัทรพัย์ อตัราดอกเบี้ย อตัรา
แลกเปล่ียน และค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเส่ียง จึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน 

• เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ี
เกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้าประเทศได้ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รบัเงินคืนตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อย
กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ ดังนั ้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน  เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับ
วตัถปุระสงคก์ารลงทุนของ    ผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน
ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือชี้ชวน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมี
ข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึง
ความถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย
นัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั  เป็น บริษัทหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 6 ส้ินสดุวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี 
Principal Korea Stock Fund (PRINCIPAL KOS) 
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เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
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ในวนัและเวลาท าการถงึ 15.30 น. 
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ท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยก์รุงเทพ  

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

วนัท าการ  หมายถงึ วนัเปิดท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  

วนัท าการซือ้ขาย  หมายถงึ วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีก่ าหนดใน
รายละเอยีดโครงการ ยกเวน้ วนัหยุดตามทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และหรอืวนัทีบ่รษิทั
จดัการไมข่ายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน และหรอื วนัทีส่ านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่รบัซือ้คนื และหรอื
วนัหยุดท าการของประเทศของกองทุนหลกั และหรอืวนัท าการ
ของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และหรอืวนัท าการที่
บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซือ้ขายหน่วย
ลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีด
โครงการ 

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  หมายถงึ ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกทีก่ าหนดในหนงัสอืชี้
ชวนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั 

กองทุนหลกั  หมายถงึ กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนน าเงนิสว่นใหญ่ไปลงทุน 

แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถงึ แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้งโดยแกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้งจนถงึปัจจุบนั  

การชดเชยราคา  หมายถงึ การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนทีม่รีาคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง หรอืการจ่ายเงนิซึง่มมีลูคา่
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เท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วย
ลงทุนทีถู่กตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุน 

บรษิทัย่อย  หมายถงึ บรษิทัจ ากดัทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถอืหุน้ไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั
จ ากดันัน้  

กจิการ  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีม่ี
หลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชน 
จ ากดั  

สถาบนัการเงนิ  หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของ
สถาบนัการเงนิ และธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

สมาคม  หมายถงึ สมาคมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตและ  จด
ทะเบยีนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อท าการสง่เสรมิและพฒันาธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภททีเ่กีย่วกบั
การจดัการลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์

กลุ่มกจิการ หมายถงึ บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภา
วชิาชพีบญัชกี าหนดใหจ้ดัท างบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตาม
กฎหมายว่าดว้ยธนาคารแหง่ประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี หมายถงึ กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ัง้ขึน้เพื่อสง่เสรมิการพฒันาตลาด
พนัธบตัรสกุลเงนิทอ้งถิน่ในภมูภิาคตามโครงการจดัตัง้
กองทุนพนัธบตัรเอเชยีระยะทีส่อง (Asian Bond Fund 2) 
ตามมตขิองทีป่ระชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชกิ Executives 
Meeting of East Asia and Pacific Central Banks 
(EMEAP) 

กองทุนรวมวายภุกัษ ์ หมายถงึ กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

กองทุน AI หมายถงึ กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทีม่ใิช่รายย่อย (AcCredited Investor 
Mutual Fund) 

กองทุน Buy & Hold หมายถงึ กองทุนรวมทีมุ่ง่เน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิที่
ลงทุนไวจ้นครบก าหนดอายขุองทรพัยส์นิ หรอืครบอายุของ
รอบการลงทุนของกองทุนรวม หรอืครบอายขุองกองทุนรวม 
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กองทุน CIS  ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะ
เป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (Collective Investment 
Scheme)  ทัง้นี้ ไม่วา่กองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั 
ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใดแต่ไม่รวมถงึกองทุน Property และ
กองทุน infra ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

กองทุน Infra หมายถงึ  รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้ง
พืน้ฐานของประเทศต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก่ 

1. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่า
ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุน
ในลกัษณะท านองเดยีวกบักองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน
ตาม 1. ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะ
จดัตัง้ในรปูบรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน LTF หมายถงึ  กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน Property หมายถงึ  กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรูปแบบ 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร
จดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม 
   กฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. Foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  
(Ultra AcCredited Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง หมายถงึ  การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็น
คู่สญัญาใน Derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

1. ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็ก าไร  
    (Speculate) 

2. มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทนุโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของ 
    ทรพัยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 

4. สามารถลดความเสีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
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เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่า 

เงนิฝาก 

หมายถงึ  ทรพัยส์นิดงันี้ 

1. เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอื 
    ตราสารอื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัเงนิฝาก  

2. สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อ 
    การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคาร 
    ออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ  ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะ
ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัเงนิฝาก โดยคู่สญัญาทีเ่ทยีบเคยีงได้กบั   
ผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคู่สญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีง
ไดก้บัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จ านวน ณ เวลาใด ๆ 

ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ  ดชันีทีจ่ดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หมายถงึ  ตราสารทางการเงนิทีม่เีงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

ตราสารภาครฐัไทย หมายถงึ  ตราสารดงันี้ 

1. ตัว๋เงนิคลงั   
2. พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.   

3. พนัธบตัร B/E P/N ศุกกู หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลงั 
    หรอื กองทนุฟ้ืนฟูเป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ หมายถงึ  ตราสารทีม่รีปูแบบท านองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยที่
รฐับาลต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอื
หน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหว่าง
ประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ ้าประกนั แต่ไม่รวมถงึตราสารที่
ออกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III หมายถงึ  ตราสารเพื่อการนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่ว่า
ตามกฎหมายไทยหรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจาก
หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลสถาบนัการเงนิของ Basel 
Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ หมายถงึ  ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพื่อการซือ้ขาย
หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

1. มกีารรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอ 
   ซือ้หลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 

2. มกีารก าหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่ก าหนด 
   เกีย่วกบัวธิกีารในการซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการ 
   ล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชดุ้ลยพนิิจในการจดัการ
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ซือ้ขายเป็นประการอื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะ
ผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ  ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ  บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการ
จดัการกองทุนรวม หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการ
อนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้น SET 

บรษิทัย่อย หมายถงึ  บรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบ
การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท า
และเปิดเผยล่าสดุ  ทัง้นี้ หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณา
ตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

บรษิทัใหญ่ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบ
การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท า
และเปิดเผยล่าสดุ  ทัง้นี้ หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณา
ตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

แบบ Filing หมายถงึ  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่
ก าหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดประเภท
หลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ  ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการช าระหนี้ตามตราสารทางการเงนิใน
ฐานะผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผู้
ค ้าประกนั แลว้แต่กรณี 

หน่วย CIS หมายถงึ  หน่วยของกองทุนอยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี้  

1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ 
    คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร   

    จดัการ 
    กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 
    ทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  
    และกองทุนสว่นบุคคล 
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2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย Infra หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่
อยู่ในรปูแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย   
    หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่า 
    ดว้ย ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม 
    กฎหมาย ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุน 
    ในลกัษณะ ท านองเดยีวกบักองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานตาม  
    1.  ทัง้นี้ ไมว่่าจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย Property หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่
ในรปูแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ 
   คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร 
   จดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม 
   กฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. Foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ  หุน้กูท้ีม่กี าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อก
หุน้กู ้

B/E หมายถงึ  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ  ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีที่
มกีารเผยแพร่อย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการ
ลงทุนของกองทุนนัน้ 

CIS Operator หมายถงึ  บคุคลดงันี้ 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
   หรอื 

2. ผูท้ าหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการ
ทีล่งทุน 

Counterparty Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีคู่่สญัญา 

CRA หมายถงึ  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ที่
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน เวน้แต่ทีก่ าหนดไวเ้ป็น
การเฉพาะในภาคผนวก 5 สว่นที ่5 

Credit Derivatives หมายถงึ  Derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้น
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เครดติของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจาก
คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งไปยงัคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งตาม
มาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งซึง่มภีาระผกูพนัที่
จะตอ้งช าระเงนิใหแ้กคู่่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเมื่อเกดิเหตุการณ์
ทีม่ผีลต่อการช าระหนี้ (Credit Event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บั
การประกนัความเสีย่ง จะไดร้บัผลตอบแทนหรอื
ค่าธรรมเนียมส าหรบัการมภีาระผกูพนัดงักล่าว 

Credit Event หมายถงึ  เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตามที่
ระบุในขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

Credit Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิ
ความสามารถในการช าระหนี้ตามตราสารหรอืสญัญา 

Currency Risk หมายถงึ  ความเสีย่งดา้น FX 

Delta หมายถงึ  อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอื
สญัญา กบัราคา Underlying ของตราสารหรอืสญัญา 
แลว้แต่กรณี 

Derivatives หมายถงึ  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

Derivatives on Organized Exchange หมายถงึ  Derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives 

Discount Rate หมายถงึ  อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช ้
ในการค านวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ  ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

Foreign REIT หมายถงึ  กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้นี้ ไมว่่ากองทรสัตห์รอืกองดงักล่าวจะ
จดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

FX หมายถงึ  อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS หมายถงึ ประเทศกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong 
Subregion) ซึง่ไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีน
มาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และสาธารณรฐั
ประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

Group Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกจิการ โดยการน า
อตัราสว่นการลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการมา
ค านวณรวมกนั 

Guarantor Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง 
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ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั 

International Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัท า Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
ระหว่างประเทศ 

Investment Grade หมายถงึ  Credit Rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

IOSCO หมายถงึ  International Organization of Securities Commissions 

IPO หมายถงึ  การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก 
(Initial Public Offering) 

Issue Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

Issuer Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

Market Price หมายถงึ  มลูค่าตามราคาตลาด 

MF หมายถงึ  กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF หมายถงึ  กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

National Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัท า Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
ภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ  มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

Net Exposure  หมายถงึ  มลูค่าการลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไมว่่าเป็นการลงทุนโดยตรง
หรอืโดยออ้มผ่านการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่ห้
ผลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กบัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุน
มคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

Non-retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผู้ลงทนุประเภท
สถาบนั ซึง่อยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อ       
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

Notional Amount หมายถงึ  มลูค่าตามหน้าสญัญาของ Derivatives 

Obligation หมายถงึ  ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม Credit 
Derivatives อา้งองิถงึ (Obligation Category & Obligation 
Characteristics) 

Options หมายถงึ สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

OTC Derivatives หมายถงึ  Derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives  

P/N หมายถงึ  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 
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Portfolio Duration หมายถงึ อายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการค านวณ 
ค่าตามมาตรฐานสากล 

Product Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ 

PVD หมายถงึ  กองทุนส ารองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

Regulated Market หมายถงึ  ศนูยก์ลางทีจ่ดัช่องทางการสือ่สารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กดิ
การเจรจาต่อรองซือ้ขายตราสารระหว่างกนัได ้รวมทัง้ให้
ขอ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดงักล่าว
อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่ า
หน้าทีก่ ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะ
ท านองเดยีวกบัหลกัทรพัย ์

Repo หมายถงึ ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (Repurchase 
Agreement) 

Retail MF หมายถงึ กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทัว่ไป (Retail Mutual Fund) 

Reverse Repo หมายถงึ ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repurchase 
Agreement) 

SBL หมายถงึ ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์
(Securities Borrowing and Lending) 

Securities Lending หมายถงึ ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

SET หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

Share Warrants หมายถงึ ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

Single Entity Limit  หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอื
คู่สญัญา 

SIP หมายถงึ Specific Investment Products 

SN หมายถงึ ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

Sovereign Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตรา
สารมถีิน่ทีอ่ยู่ ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินดั
ช าระหนี้ของรฐับาลของประเทศนัน้ 

TBMA หมายถงึ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
Association) 

TSFC หมายถงึ บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการ
ใหส้นิเชื่อเพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance 
Corporation) ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์
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TSR หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้
(Transferable Subscription Right) 

Underlying หมายถงึ  สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

WFE หมายถงึ  World Federation of Exchanges 
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1.  ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุน้เกาหล ี   

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Korea Stock Fund 

1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL KOS 

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

1.6. การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด  

1.7. อายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

1.8. อายุโครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : ไม่ก าหนด 

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่ก าหนด 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้หรอื
หลงัจากสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพนิิจของบรษิัทจดัการ โดยจะพจิารณาช าระเงนิคนืใหก้ับผู้
ลงทุน โดยไม่น าทรพัยส์นิทีจ่ าหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีน ในกรณีที ่ 

(ก) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรอืไมม่ตีราสารทีส่ามารถ
ลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงในเรื่องกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ  

(ค) กรณีทีไ่ม่สามารถลงทุนในกองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund ได ้
หรอืไม่สามารถสรรหา และ/หรอืลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ทีม่นีโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์และ/หรอืนโยบายการลงทุนของโครงการไดเ้หมาะสม  

(ง) กรณีทีก่องทุนรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพยีงพอต่อการจดัตัง้กองทุนเพื่อสง่
เงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 

(จ) กรณีมเีหตุใหเ้ชื่อว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

ทัง้นี้ ในกรณียุตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึ
การยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันบัแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สุด
ลงในวนัทีแ่จง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย:  

2.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท  

2.2. เงื่อนไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิัทจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุน
ของโครงการไดไ้ม่เกนิ 150 ลา้นบาท  

2.3. มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 100,000,000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุน้เกาหล ี  12 

2.6. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 5,000.00 บาท  

2.7. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 5,000.00 บาท 

2.8. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ก าหนด 

2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ก าหนด 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จ านวนมูลค่าขัน้ต ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถา้ม)ี ใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ หรอื
สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิัทจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศ
ทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อและ/หรอื
ขายคนืหน่วยลงทุนได้ โดยถอืว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผูถ้ือหน่วยแล้ว เพื่อรองรบัรายการส่งเสรมิการขายหรอื
บรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยหากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทั
จดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เป็นทางเลอืกในการลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรพัย์ในต่างประเทศ เพื่อให้ได้รบัผลตอบแทนที่
เหมาะสมตามนโยบายการลงทุน โดยกองทุนจะน าเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพยีงกองทุน
เดยีว ซึง่จะส่งผลใหม้ ีNet Exposure  ในหน่วย CIS ของกองทุนดงักล่าวคดิเป็นอตัราเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลกัทรพัย์อื่นใดที่ได้รบัความเห็นชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต.ทัง้นี้  ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถรบัความเสี่ยงของความผันผวนของการลงทุนใน
ต่างประเทศ  

3.2. ประเภทกองทุนรวมตามนโยบายกองทุน : ตราสารทุน 

   3.3. ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ :  

     ชื่อกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund 

     กองทุนหลกัจดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศ : เกาหลใีต ้(KOREA, REPUBLIC OF)  

3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : ไม่ม ี

3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุนเพื่อลดความเสีย่ง (Hedging)  
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3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน  

3.8. กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่นไหวตามดชันีชีว้ดั และบางโอกาส
อาจสรา้งผลตอบแทนสงูกว่าดชันีชีว้ดั 

3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark)  

การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับดัชนี KOSPI Index ซึ่งเป็นตัวชี้ว ัดของกองทุนหลักโดยอัตรา
ผลตอบแทนขา้งตน้จะปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่น เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจัดการเหน็ควรและเหมาะสม ซึง่
อยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการ
ลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่ อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษิัท
จดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการใช้เปรยีบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดชันีของ
ตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทับรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าว
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

1)  กองทุนมนีโยบายน าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Mirae Asset Global Discovery 
Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund เพียงกองทุนเดยีว ซึ่งกองทุนหลกั (Master Fund) มีนโยบายลงทุนใน
ตราสารทุน และ ที่เกี่ยวข้องกบัตราสารทุน ที่จดทะเบียนในประเทศเกาหล ีหรอืท าธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศ
เกาหล ี

ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset 
Korea Equity Fund ทีจ่ดทะเบยีนในลกัแซมเบอรก์ โดยในเบือ้งตน้นี้กองทุนจะลงทุนเป็นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 
แต่ต่อไปอาจเปลีย่นเป็นสกุลเงนิอื่นได ้บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงสกุลเงนิซือ้ขายในกองทุน
หลกัตามความเหมาะสม 

2)  สว่นทีเ่หลอือาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหนี้ในประเทศทีม่อีายุไม่
เกิน 1 ปี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารองเงนิไว้ส าหรบัการด าเนินงาน รอการลงทุน หรอืรกัษาสภาพคล่องของ
กองทุน และบรษิทัจดัการอาจจะลงทุนในเงนิฝากต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอื
การหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ระบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3)   ในสว่นของการลงทุนในประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง
จากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึ่งพจิารณาจากสภาวะของตลาด
การเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางของค่าเงนิ, ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามหากผู้จ ัดการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรอืท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที่อาจไดร้บั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนั
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้
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ทัง้นี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) รวมถงึตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ต ่ากว่าทีส่ามารถ
ลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และ
ตราสารทนุของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) 

ในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะน าเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-
Mirae Asset Korea Equity Fund  โดยเฉลีย่ในรอบปีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน และ
จะน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ทัง้นี้ มิ
ให้รวมถึงช่วงเวลาประมาณ 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม และหรอืในช่วง
ระยะเวลา ประมาณ 15 วนัท าการก่อนเลกิกองทุน   

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea 
Equity Fund ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศลกัแซมเบอรก์   หรอืกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการลงทุนในกองทุน
ดงักล่าว ไม่เหมาะสมอกีต่อไป เช่น กรณีทีผ่ลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต ่ากว่าผลตอบแทนของกองทนุอื่นๆ ที่
มนีโยบายการลงทุนใกลเ้คยีงกนัอย่างมนียัส าคญั หรอืตดิต่อกนัเป็นระยะเวลานาน หรอืขนาดของกองทุนต่างประเทศ
ลดลงอย่างมนียัส าคญั จนอาจมผีลกระทบต่อการลงทุนหรอืค่าใชจ้่าย หรอืการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไป
ตามหนังสอืชี้ชวนหรอืโครงการ หรอืเมื่อกองทุนต่างประเทศกระท าความผดิรา้ยแรงตามความเหน็ของหน่วยงานที่
ก ากบัดูแลกองทุนต่างประเทศ หรอืเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนในฐานะ    
ผูล้งทุน หรอืในกรณีที่มกีองทุนอื่นที่มนีโยบายใกล้เคยีงกนัและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบรษิัท
เหน็ว่าการยา้ยไปลงทุนในกองทุนดงักล่าวเป็นผลดต่ีอผลการด าเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าเงนิไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นทีม่นีโยบายการลงทุน
สอดคลอ้งหรอืใกลเ้คยีงกบั กองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund โดยถอื
ว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยแลว้ ซึง่ในการพจิารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนัน้ บรษิทัจดัการจะพจิารณาโดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลกั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะมีหนังสอืแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนทีจ่ะน าเงนิไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นอย่างไรกต็ามหากบรษิทั
จดัการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดทีม่นีโยบายสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ บรษิทัจดัการอาจยกเลกิ
กองทุน หรอืด าเนินการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุนกไ็ด้  

ในกรณีที่กองทุนหลกั มีการลงทุนในหลกัทรพัย์ ตราสาร และ/หรอืสญัญาของบรษิัทที่มไิด้จดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted Company) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  (Unrated 
Securities) และ/หรอืหลกัทรพัยท์ีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในระดบัทีต่ ่ากว่าอนัดับความน่าเชื่อถอืที่สามารถลงทุน
ได้ (Non-Investment Grade)ในอตัราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนต่างประเทศ บรษิัท
จดัการจะปรบัลดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศดงักล่าว เพื่อใหอ้ตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย ์ตราสาร 
และ/หรอืสญัญาของบรษิทัที่มไิดจ้ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Company) และ/หรอืตราสารแห่งหนี้ที่
ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) และ/หรอืหลกัทรพัยท์ีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในระดบั
ทีต่ ่ากว่าอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่ามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) มอีตัราส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุน้เกาหล ี ดงันี้ 

1)   บรษิทัจดัการจะปรบัลดส่วนการลงทุนในกองทุนหลกั ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัทีร่บัทราบขอ้มูลการลงทุน
หลกัทรพัย์ ตราสาร และ/หรอืสญัญาของบรษิัทที่มไิด้จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Company) 
และ/หรอืตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และ/หรอืหลกัทรพัยท์ี่มี
อนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบัที่ต ่ากว่าอนัดบัความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) 
เกนิรอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัยส์นิของกองทุนต่างประเทศ ยกเวน้กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณี
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จ าเป็นและสมควร ที่ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาขา้งต้น บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้สรจ็
สิน้โดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้เพื่อไม่ใหอ้ตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยด์งักล่าวเกนิกว่ารอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุน้เกาหล ี 

2)   หากการด าเนินการปรบัสดัสว่นการลงทุนในกองทุนหลกั มผีลท าใหก้ารลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิในต่างประเทศ 
(Offshore Investment) ซึง่จะส่งผลใหก้องทุนม ีNet Exposure  ในหน่วย CIS ของกองทุนดงักล่าวโดยเฉลีย่ใน
รอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนบรษิัทจดัการจะด าเนินการพิจารณาคดัเลอืก
กองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะมีนโยบายการลงทุน
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ และ/หรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุน้เกาหลี  และมคีุณสมบตัิ
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการใหเ้สรจ็สิน้โดยไม่ชกัช้า 
และจะแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

3)   หากเกดิกรณีใด ๆ ที่ท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการคดัเลอืกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่
แทนกองทุนเดมิได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการเลกิกองทุน โดยจะด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิที่เหลอือยู่ของกองทุน เพื่อคนืเงนิตามจ านวนทีร่วบรวมไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายและส ารองค่าใชจ้่ายที่
เกีย่วขอ้งของกองทุน (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทุนทีถ่อืต่อจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายแล้วทัง้หมดในกรณีที่บรษิัทจดัการอยู่ระหว่างการด าเนินการเปลีย่น/โอนยา้ย กองทุนจะยกเวน้ไม่น า
เรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประ เทศ (offshore Investment) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี Net 
Exposure  ที่เกี่ยวขอ้งกบัความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิ
สทุธขิองกองทุน มาบงัคบัใชใ้นช่วงด าเนินการคดัเลอืกและเตรยีมการลงทุน 

ในกรณีทีก่องทุนหลกัมมีลูค่าทรพัยส์นิสุทธลิดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการตาม
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด  

(1) มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกนิกว่าสองในสามของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนหลกั 

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนหลกัลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวนัท าการใดตดิต่อกนั คดิเป็นจ านวน
เกนิกว่าสองในสามของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนหลกั 

เงื่อนไข ในกรณีทีก่องทุนหลกัมมีลูค่าทรพัยส์นิสทุธลิดลงในลกัษณะดงักล่าวบรษิทัจดัการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลกัมีมูลค่าทรพัย์สนิลดลง พร้อมแนวทางการด าเนินการ เช่น การโอนย้ายไป Underlying 
Fund ใหม่ที่มนีโยบายการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบัวัตถุประสงคแ์ละ/หรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมหน่วย
ลงทุนตามทีก่ าหนดในโครงการ หรอืการเลกิกองทุน เป็นตน้ โดยค านึงถงึประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม ใหส้ านกังานและผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัทีป่รากฏเหตุ 

(2) ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีป่รากฏเหตุ 

(3) รายงานผลการด าเนินการใหส้ านกังานทราบภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ 

(4) เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ีส่นใจจะลงทุนเพื่อใหผู้้ทีส่นใจจะลงทุนรบัรู้
และเขา้ใจเกีย่วกบัสถานะของกองทุนรวม   

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะด าเนินการใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการด าเนินการดงักล่าว 

ทัง้นี้ ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (2) บรษิทัจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านกังาน 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิใ์นกรณีที่มกีารด าเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย/เลกิกองทุน กองทุนจะยกเว้นไม่น าเรื่องการ
ลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิในต่างประเทศ (offshore Investment) ดยเฉลีย่ในรอบปีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่า
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ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน มาบงัคบัใช้ในช่วงด าเนินการคดัเลอืก และ/หรอื เตรยีมการลงทุน และ/หรอื เลกิกองทุน
ดงักล่าว 

รายละเอียด กองทุนหลกั  

กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือ Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund มี
รายละเอยีดต่อไปนี้ 

ชื่อกองทุน  : Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund 
ประเภท  : กองทุนรวมตราสารทุน 
อายุโครงการ  : ไม่ก าหนด 
วนัจดัตัง้กองทุน  : 22 กรกฎาคม 2551 (Class I USD จดัตัง้เมื่อ 2 กนัยายน 2551) 
จดทะเบยีนในประเทศ : ลกัแซมเบอรก์   
สกุลเงนิของกองทุน  : US dollars 
วนัท าการซือ้ขาย  : ทุกวนัท าการของธนาคารในประเทศลกัแซมเบอรก์ 
บรษิทัจดัการ  :  Mirae Asset Global Investments Co Ltd   
ผูด้แูลผลประโยชน์  : Citibank International plc. (Luxembourg branch)  
นโยบายการลงทุน  :  กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ ตราสารที่เกี่ยวข้องกบัตราสารทุน ที่เป็น

ของบรษิัทที่จดทะเบียนในประเทศเกาหล ีหรอืท าธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศ
เกาหล ี
กองทุนอาจลงทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการบริหารพอร์ตการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจ
ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อป้องกนั
ความเสีย่งตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

การจ่ายเงนิปันผล : ไม่ม ี

ตวัชีว้ดัของกองทุน (Benchmark) : KOSPI Index 

1) ดชันี KOSPI Index เป็นดชันีที่ประกอบไปด้วยหุ้นสามญัทุกตวัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
เกาหล ีโดยใชว้ธิถ่ีวงน ้าหนกัตาม Market cap. โดยเริม่ค านวณค่าฐาน 100 ตัง้แต่วนัที ่4 มกราคม 2523 

2) ดชันี KOSPI Index มกีารเผยแพร่ขอ้มูลและแสดงค่าดชันีอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อทีน่ักลงทุนสามารถเข้าถงึขอ้มูล
ได ้ผ่านทาง เวปไซต ์http://eng.krx.co.kr/ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม  

Management Company Fee :  ไม่เกนิรอ้ยละ 0.05 ต่อปี / ไม่ต ่ากว่า 15,000 EUR  

Management fee  :  ไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปี 

Administrative fee : ไม่เกนิ 0.04 ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูล้งทุน 

ค่าธรรมเนียมซือ้หน่วยลงทุน : 1.00% (ยกเวน้) 

ค่าธรรมเนียมขาย : 1.00% (ยกเวน้) 

กองทุน  Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund ที่จดทะเบียนในประเทศลัก
แซมเบอร์ก เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป (Retail Fund) และเป็นกองทุนที่จดัตัง้ตามระเบยีบของ UCITS III 
(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities III) ภายใต้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศ

http://eng.krx.co.kr/
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ลกัแซมเบอร์ก ซึ่งเป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดย
มไิดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮจ็ฟันด ์(Hedge Fund)  

รายละเอยีดของกองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund แปลมาจาก
หนงัสอืชีช้วน (Master Prospectus) ของกองทุนหลกั ท่านสามารถดขูอ้มลูของกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี ่: 
www.miraeasset.com.hk 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศซึง่จะส่งผลใหก้องทุนม ีNet Exposure  ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน:  

3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ตก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการก.ล.ต หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วาม
เหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิ่มเตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอก
ผลโดยวธิอีื่น 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

 1.1 ตราสารหนี้ 

1.1.1 พนัธบตัร 

1.1.2 ตัว๋เงนิคลงั 

1.1.3 หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.1.4 ตัว๋แลกเงนิ 

1.1.5 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

1.1.6 ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.1.7 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.1.8 ตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนี้ตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามทีส่ านกังานก าหนด
เพิม่เตมิ  

 1.2 ตราสาร Basel III 

 2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

 ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถ้วน ดงันี้ 

2.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ที่มเีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการ
ให้มีการรบัโอนสทิธิเรยีกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มูลเกี่ยวกบัตราสารที่ บลจ. สามารถเขา้ถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้
อย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุติธรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มูล
ทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

http://www.miraeasset.com.hk/
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2.4   ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การค้า B/E หรอื P/N 
ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2  ธนาคารออมสนิ  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทัง้นี้  การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผู้ส ัง่จ่ายหรอืผู้ออกตัว๋ ทัง้
จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   

 ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
 กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย 

    1.1   มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทางการเงนิ
ทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2  

    1.2   ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บัการ 
  ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง) 

  1.2.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF กองทุนสามารถลงทุนได ้

1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์Single Entity Limit ของกองทุนนัน้ 

  1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่ วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม  
  หลกัเกณฑ ์Product Limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 

  1.2.4 มกีารลงทุนใน Derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Global Exposure Limit ของกองทุนนัน้ 

   1.3   ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร ์

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
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8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อยา่งใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย
อย่าง ดงันี้ 
1.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

ในกรณีที ่Derivatives อา้งองิกบัราคาของ Underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจบุนั 
(Spot Price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นที่
ไม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและ
เปิดเผยไวอ้ย่างแพรห่ลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต่้อเมื่อ 
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง

ชดัเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1 สญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized 
Exchange) 

2.2.2 กรณีเป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) 
ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นธนาคารพาณิชย ์ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้
ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรอืผู้คา้สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

2.3 ในกรณีที่จะต้องมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสิน้สุดลง สินคา้นัน้ต้องเป็น
ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้ก็
ตาม 

3. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 
บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรพัย์สนิของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ Derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน Derivatives นัน้ และ
เป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

4. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 
ในกรณีที่บรษิัทจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัย์สนิที่จะลดความเสีย่ง การ
ลงทุนใน Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 
บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 

5.1  ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ให้บรษิัทจดัการทราบทุกวนัที่ 15 
และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้
มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

5.2  ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมนีัยส าคญั ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
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  3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

บรษิัทจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด
ดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต..หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศ
แกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรอืเป็นการท าสญัญาใน
ประเทศทีม่หีน่วยงานก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีม่กีารซือ้ขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินต่างประเทศทัว่ไป  

 1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

1.1  ตราสารทุนต่างประเทศ ไดแ้ก่ 

1.1.1  หุน้  

1.1.2  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (Share Warrants) 

1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferereble Subscription Right) 

1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นหุน้หรอื Share Warrants 

1.1.5  ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่ านกังานก าหนด
เพิม่เตมิ 

 1.2  ตราสารหนี้ต่างประเทศ 

1.2.1  พนัธบตัร 

1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 

1.2.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.2.4  ตัว๋แลกเงนิ 

1.2.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

1.2.6  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.2.7 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.2.8 ตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่ านักงานก าหนด 
       เพิม่เตมิ  

 1.3  ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 

          2. คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

        ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 

2.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขห้ามเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการ
ให้มีการรบัโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรอืมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
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2.3   มขีอ้มูลเกี่ยวกบัตราสารที่ บลจ. สามารถเขา้ถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงทุนได้
อยา่งสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มูล
ทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การค้า B/E หรอื P/N     
       ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2  ธนาคารออมสนิ  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7 

ทัง้นี้ การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผู้ ส ัง่จ่ายหรือผู้ออกตัว๋ ทัง้
จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS ในต่างประเทศ 

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 

2.1   มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทางการเงนิ
ทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2 

2.2   เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

2.2.1. การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่ ากบัดแูลดา้น  
 หลกัทรพัย์และตลาดซื้อขายหลกัทรพัยซ์ึ่งเป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของ
กองทุน CIS ต่างประเทศที่มกีารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิก
ของ WFE  

2.2.2.   CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลที่เป็น
สมาชกิสามญัของ IOSCO   

2.2.3  ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าว
ตอ้งอยู่ภายใต้หลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรบักองทุน
เพื่อผูล้งทุนรายย่อยของประเทศนัน้ 

2.3   ประเทศทีก่ ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการให้ความคุม้ครองผูล้งทุนอย่างเพยีงพอทัง้นี้ 
ตามรายชื่อประเทศทีส่ านกังานก าหนด 

2.4   ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวต้องมกีารจ ากัด
การกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการ
ลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนใน
ทองค าแท่ง) 
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2.4.1   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที่ MF สามารถลงทุนไดใ้น≥80% ของ 
NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้ 

2.4.2   มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์Single Entity Limit ของ MF นัน้ ทัง้นี้หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยส์นิที่
เป็น SIP 

2.4.3   มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์product Limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

2.4.4 มกีารลงทุนใน Derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Global Exposure Limit ของ MF นัน้ 

2.5   ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความ
จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถอืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานโดยก่อนการ
ลงทุน บลจ. ต้องจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูล เหตุผลความจ าเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกบัการ
ลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

3.  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม1 – 2 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1.  ประเภท Underlying Derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมี Underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย
อย่างดงันี้ 

 1.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ  

ในกรณีที ่Derivatives อา้งองิกบัราคาของ Underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั 
(spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นที่
ไม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที่ยอมรบัอย่างกว้างขวางและ
เปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

     2   เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต่้อเมื่อ 

2.1 กรณี MFไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่าง
ชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized 
Exchange) 

2.2.2   กรณีเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC 
Derivatives) ในต่างประเทศ ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ
ธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลักทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 
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2.3    ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารช าระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็น
ทรพัยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้
กต็าม 

3.  หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการต้องจดัให้มทีรพัยส์นิของกองทุนที่มคีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระที่กองทุน
อาจต้องช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไป
ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

4.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุน
ใน Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 

5.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนั
สดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรม
ภายในวนัท าการถดัไป 

5.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมนียัส าคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณ
และแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น อื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ 

บรษิัทจดัการจะลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิของ
กองทุนรวม ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด
ดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิัทจดัการ
จะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit ) 

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

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 
ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

2.2 กรณี มี  Credit Rating อยู่ ใน ระดับ  Investment 
Grade แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่้รบัฝากหรอืผู้

ออกตราสารมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1 ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade   
4.2 เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตรา

สารทีร่ฐับาลเป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 
(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรอื
ผูม้ภีาระผูกพนัมภีูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้
Credit Rating แบบ National Scale ซึง่ประเทศนัน้ตอ้ง
ม ีSovereign Rating อยู่ในระดบัที ่Investment Grade)  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1  เป็นตราสารหนี้  ที่ผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตามกฎหมาย
ไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่ างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดย

มีรายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลกัทรพัย ์

5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระ ≤ 
397 วนั นับแต่วนัที่ลงทุน ที่ไม่ได้มลีกัษณะ
ตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2   ผู้มภีาระผูกพนัตาม
ตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 
5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่า

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 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด และ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า

แห่งประเทศไทย  
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 นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ ใน
ระบบของ regulated market  

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใด 
จะสงูกว่า 
(1) 10%  หรอื 
(2) น ้าหนกัของตราสารทีล่งทุนใน Benchmark + 5% 
 

6 ทรพัยส์นิดงันี้  
6.1 ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย 

หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ
ตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการ
แกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็น
หลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขาย

 รวมกนัไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของทรพัย์สินที่ลงทุนใน Benchmark + 

5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
หลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.2 ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของ
บรษิทัดงักล่าวซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่
ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิ
ถอนหุน้ออกจากการซือ้ขายในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.3 หุน้ทีอ่ยูใ่นระหว่าง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขาย
ตาม 6.1 

6.4 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน
ต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ 
ธพ.ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ
ธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร 
Basel III 

6.4.2 ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment 
Grade 

6.4.3 เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดงันี้ 
6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET 

หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ 

6.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการ
ทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ 
Filing 

6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนั
ช าระหนี้  ≤ 397 วนั นบัแต่วนัที่
ลงทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 
6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  ผูม้ภีาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้ง 
บุคคลดงันี้ 
6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 

5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหวา่ง
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ประเทศทีป่ระเทศไทย
เป็นสมาชกิ 

6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิ
ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ
ท านองเดยีวกบับคุคล                                               
ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 
6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ 
> 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีน
หรอือยู่ในระบบของ Regulated Market 

6.5  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยูใ่น
ระดบั Investment Grade 
6.5.1  OTC Derivatives 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5 

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั Single Entity Limit  ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 
แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่ม

กจิการเดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทาง
การเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  
      

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แลว้แต่ 
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1)  25% หรอื 
(2)  น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุน 
      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 ที่

นิติบุ คคลตามกฎหมายไทย (ไม่ รวมถึงสาขาใน
ต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย 
หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงนิที่มีกฎหมายเฉพาะ

จดัตัง้ขึน้ 

-  รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่
เป็น MF ทีม่อีายุโครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลีย่ตามรอบ
อายุกองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีอ่ายุกองทุนคงเหลอื ≤ 
6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่อีายุโครงการ ≥ 1 ปี 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัย์สนิที่ MF ได้รบัโอนกรรมสทิธิม์าจาก
คู่สญัญาตาม Reverse Repo หรอื Securities Lending 
หรอื Derivatives)  

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1 B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่  MF ได้

ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสาร
ได้ตามวธิกีารที่กฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขให้ 
MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลา
การฝากเกนิ 12 เดอืน  

2.3 Total SIP ตามขอ้ 4 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถงึ  ตรา
สารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึ่งทุน ที่มลีกัษณะครบถ้วน
ดงันี้ 

      2.3.1 มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 
ในสว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณ
ตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (Single 
Entity Limit ) 

2.3.2 ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า 
Investment Grade หรอืไมม่ ีCredit Rating  

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

3 หน่วยลงทุน CIS ทีจ่ดัตัง้ตามกฎหมายไทย ไม่เกนิ 20% 
4 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

4.1 ทรพัย์สนิตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรพัย์สนิหรอืคู่ส ัญญา 
(Single Entity Limit ) 

4.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุนหรอื Basel lII  ที่
มอีนัดบัความน่าเชื่อที่ตวัตราสารและ/หรอืผู้ออก
ตราสารที่ต ่ ากว่ าที่ สามารถลงทุนได้  (Non-
Investment Grade / Unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 
 

5 Derivatives ดงันี้ 
5.1 การเขา้ท าธุรกรรม Derivatives ทีม่วีตัถุประสงค์

เพื่อการลดความเสีย่ง (Hedging) 
ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มีข้อก าหนด
เกีย่วกบั Product Limit 
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ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น   อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนั

ตอ้งมจี านวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสาร Basel III ของผู้ออกรายใด
รายหนึ่ง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตราสารหนี้
ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิ (Financial  
     Liability) ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้น 
     งบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสดุ โดยไมใ่ห ้
     นบัรวมมลูค่าหนี้สนิดงักล่าว ของเจา้หนี้ทีม่คีวาม 
     เกีย่วขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
     กนั เป็นตน้ 

ทัง้นี้  ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงิน
ตามทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ล่าสุด รวมถึงกรณียังไม่ครบก าหนดการจัดท างบ
การเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร ใหใ้ชอ้ตัราสว่นไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามขอ้นี้ของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณี
ทีผู่อ้อกตราสารได้มกีารยื่นแบบ Filing ในลกัษณะเป็น
โครงการ (Bond Issuance Program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ 

2.2 ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตรา
สารที่ออกใหม่และม ีCredit Rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า 
Investment Grade หรือไม่มี Credit Rating ให้ บลจ. 
ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย
เดยีวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีที่ผู้
ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ Filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (Bond Issuance Program) ใหพ้ิจารณาเป็น
รายโครงการ (อตัราสว่นตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตรา
สารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั 
    การเงนิ 

    2. ธนาคารออมสนิ 
    3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
    4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
    5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
    6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
     แห่งประเทศไทย  
  7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น   อตัราส่วน  
  8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
  9. บล. 
10.สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น

สมาชกิ 
11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบั

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

หรอื กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะ

ครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน  
(1.1)  มขีนาดเลก็  
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 

หมายเหตุ: หนี้สนิทางการเงนิ (Financial Liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่้ออกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท า 
งบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 
เช่ น  International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ  United States  Generally Accepted Accounting 
Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเมื่อทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไป
จนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบตัิในการเป็นทรพัย์สนิที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกีต่อไป  บรษิัทจดัการต้องด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราสว่นการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาด
คุณสมบตั ิและจดัสง่รายงานต่อส านกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 
แต่ตอ้งไม่เกนิกว่า 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นนี้ 

(3)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัิ หรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัิ
เปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จ านวน  

อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิมกีาร
เปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัสง่รายงานต่อส านกังาน รวมทัง้จดัสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัท า
การถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  
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2. ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไป
ตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ
นบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน
ทีก่ าหนด 

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 
แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นนี้ 

(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตาม
ประเภททรพัย์สนิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใช้
เงนิ ตามอตัราสว่นการลงทุน (Product Limit) 

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

(4)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงาน
ขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทุนได ้และจดัสง่รายงานต่อส านกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีม่กีาร
แกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

(5)  ในกรณีที่กองทุนมหีุ้นของบรษิัทใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมสี่วนได้เสยีใน
กจิการทีล่งทุน (Concentration Limit) ตามทีก่ าหนดในสว่นที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) 
และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ดว้ย 

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุ้นจ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บั
การผ่อนผนัจากส านกังาน 

(ข) ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้ ในกรณีทีท่รพัยส์นิ
เป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุ้นของบรษิัทดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้ือ
หุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้ 

ความในขอ้ 2 มใิหน้ ามาใชก้บักองทุนรวมฟีดเดอร ์ในสว่นทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของ
กองทุนต่างประเทศที่ไม่ เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน 
(concentration limit) โดยใหด้ าเนินการตามทีก่ าหนดในขอ้ 3  

3. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที่ได้รบัอนุมัติให้จดัตัง้หลงัวนัที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนั
ท าการตดิต่อกนั 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบ
ระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวม 
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ในกรณีทีอ่ตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอรเ์ป็นไปตามทีก่ าหนดแลว้ ใหจ้ดัท ารายงานขอ้มูลเกีย่วกบัชื่อ 
จ านวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว  รวมถงึวนัทีอ่ตัราสว่นเป็นไปตามทีก่ าหนด และจดัส่งรายงานต่อ
ส านกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่ป็นไปตามทีก่ าหนดนัน้”   

(2)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่
ตอ้งไม่เกนิระยะเวลา 180 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว   

(3)  เมื่อครบระยะเวลาตาม (2) แลว้หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมยงัไม่สามารถแกไ้ขได ้หา้มบรษิทัจดัการกองทุนรวม
ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนด” 

4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามกีรณีดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไป 
    ตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 หรอืขอ้ 3 ในสว่นนี้แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม 

(1)  กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียู่เดมินัน้ 

(2)  กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

5. ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุน
เป็นส าคญั และตอ้งสง่รายงานเกีย่วกบัการด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านกังาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทัง้นี้ใน
การจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์อง
บรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีที่กองทุนมีสดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิัท 
    จดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1.1) จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้เหตุผลที่ท าให้มีการลงทุนไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์แลว้แต่กรณี 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2) ด าเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน  หรอืด าเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในสว่นนี้ 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บรษิัท
จดัการด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน  90 วนันับแต่วนัที่
สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บรษิัทจดัการจะได้รบัมตจิากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบริษัทจดัการจะไม่นับช่วง
ระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

ในการเปลีย่นแปล.งประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธิแก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเดมิในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงัคบั โดยวธิกีาร
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  รวมทัง้เมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใช้บงัคบั และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการ
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ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้ง
ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : - 

5.    การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ  

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.2.1 การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุน
รวม) 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่และด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้
คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั พรอ้มกบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหผู้้
ทีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มูลโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะ
ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีด
ในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวม
ต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

ส าเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจ
ลงนามของนิตบิุคคล  

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

5.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
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วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก 
รายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) 
และน าสง่ไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

2. ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้ 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ 
ผูส้นใจสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดร้ะหวา่งวนัและเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั ผูส้ ัง่ซือ้สามารถท าการ
สัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัท าการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
มาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ ัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัท าการ
สดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ในกรณีที่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ต็มตามจ านวนเงนิทุนโครงการทีก่ าหนดใน
รายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อ
หน่วยลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุน      ไม่ต ่า
กว่า 5,000 บาท 

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการทีไ่ดร้บัเงนิจาก
กองทุนตน้ทาง เป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นเขา้  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะถือว่าวนัที่ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุ นนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
ต่อเมื่อเป็นวนัท าการขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิัทจดัการไดร้บัค าสัง่ซือ้ หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่น
ใดที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์และบรษิัทจดัการได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจาก
กองทุนตน้ทาง  

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งช าระราคาซือ้หน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ 
บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามที่บรษิัทจดัการก าหนด 
(ถ้าม)ี พรอ้มช าระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ได้ที่
บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระด้วยเงนิสด เชค็ ดราฟต์ (เชค็หรอื
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ดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากซึ่งบรษิัทจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทุน) ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีเงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดที่บรษิัท
จดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย ์
ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนาคาร
ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจอง
ซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุน้เกาหล ี”  

(3)  บญัชีอื่นใดที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัท
จดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ข
โครงการ  

ทัง้นี้การช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็
เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้  

ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด และหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ส่ง
โทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3. เมื่อบรษิัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนได้รบัค าสัง่ซื้อและได้รบัช าระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากผู้ส ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะมอบ
ส าเนาค าสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร 

ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิาร
ของบรษิัทจดัการ มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุ้นเกาหล ี   ” ซึ่งเป็น
กองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วนัท าการนับแต่วนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ทัง้นี้ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นไดถ้งึวนัสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

หากวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิดการเสนอ
ขายไปแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวนัทีท่ี่ระบุในใบค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุน
รวมอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

5.2.3  เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

5.2.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัท
จดัการได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนได้ท ารายการเพื่อ
จดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อแล้ว สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด
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ทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพิกถอนการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บรษิัทจดัการจะอนุญาตให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

5.2.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะไม่ขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ และกรณีทีเ่ป็นเชค็หรอืดราฟต์ บรษิทัจดัการ
จะส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คืนให้กบัผู้ส ัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

5.2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทั
จดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
นัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

5.2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

1. ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนให้
ตามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวนัทีไ่ด้รบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
โดยพจิารณาตามวนัทีส่ ัง่ซือ้ และไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็จ านวนแลว้ 

3.   ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ
บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนทีส่ ัง่ซื้อ ที่ไดร้ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
โดยพจิารณาตามวนัทีไ่ดร้บัใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน 

4. บรษิัทจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิัทจดัการ
ไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะ
จดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนและไดร้บัช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วย
ลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้
และที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ (Pro Rata) ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหรอืไม่
จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาตามความเหมาะสมโดยไม่
จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือ
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่
จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  
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5.2.5  การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

5.2.5.1  เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณี
ดงัต่อไปนี้ ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สดุลง 

(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่
ถงึ 35 ราย  

(2) ในกรณีที่มีการจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกินกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(3) ในกรณีที่มีเหตุอนัจ าเป็นและสมควร ท าให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุนและวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

5.2.5.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่าง หรอืหลงัจาก
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิาร
ขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมัติจัดตัง้กองทุนสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิที่
ได้รบัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดอืนนับแต่วนั
สิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 
หากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ไดอ้นัเน่ืองจาก
ความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ
เจด็ครึง่ต่อปีนับแต่วนัที่ครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่บรษิทัจดัการช าระเงนิค่าจองซื้อจน
ครบถว้น 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ตามวรรคหนึ่ง ใหใ้ชร้าคาตาม
มลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอยีดขา้งต้น เวน้แต่ 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเห็นชอบให้บรษิัทจดัการด าเนินการเป็น
อย่างอื่นได ้

5.2.5.3 ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้
บรษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย 
ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถัดจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว 
เว้นแต่ในกรณีที่สมควรและจ าเป็นจนท าให้ไม่สามารถคืนเงนิดงักล่าวได้ตามระยะเวลา
ขา้งตน้ 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการจะโอนเงนิหรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้ส ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน
ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มี
รายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซือ้
ตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซือ้ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิ
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ดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนื เป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได้  

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนสง่ค าสัง่ซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบรูณ์ และหรอืไม่
ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตัวจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัทจดัการ
ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัทีม่กีารสง่ค าสัง่ซือ้ทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่
ซื้อทางโทรสารของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัท
จดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและ
ใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิัทจดัการจะเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน  30 วนัท าการ
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

6.2.1 การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชีกองทุนรวม (ส าหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชี
กองทุนรวม) 

6.2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญัที่ผู้
ลงทุนควรทราบ พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ผูท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัให้มี
หนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อ
ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้
หน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของ
บรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่
บรษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต 

6.2.1.2 ส าหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการ
ขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 
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กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสอืบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล 

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

• หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

6.2.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

6.2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและ
เอกสารประกอบการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าสง่ไดท้ี่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิัทจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้หรอื 

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

วนัเวลาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการขายหน่วยลงทุน ในเวลาท าการของ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15.30 น. โดยบรษิัทจดัการจะก าหนดวนั
เริม่ท าการขายหน่วยลงทุนภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์
ไทย และวนัท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซือ้ขายหน่วย
ลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ดงักล่าว ตามที่บรษิัทจดัการเหน็สมควร โดยจะแจ้งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย
ประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้ภายในวนัท าการ
ถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 5,000 บาท 

การสง่ค าสัง่ซือ้และช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน 

1.   ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้
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2.   ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามที่บรษิทัจดัการก าหนด 
(ถ้าม)ี พรอ้มช าระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ได้
ทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์ค าสัง่หกั
บญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ
เปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน 

(1)  กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั 
ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั” 

(2)  กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีไ่ม่ใช่ธนาคารทหาร
ไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อบญัชี “บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อ
หน่วยลงทุน” 

(3)  บญัชอีื่นใดทีบ่รษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทัจดัการจะ
ระบุรายละเอยีดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การช าระด้วยเงนิสด บรษิัทจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็
เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ 

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสาร
ได ้โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด (ถ้าม)ี ส่งโทรสารพร้อมหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิัทจดัการ
ยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3.  เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คืนไดร้บัค าสัง่ซือ้และไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วย
ลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะมอบส าเนาค า
สัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  

  6.2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

     6.2.3.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้จะสมบรูณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซือ้ถูกตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิ
ค่าซือ้หน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้แลว้ 
สทิธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะ
ยกเลกิหรอืเพิกถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บรษิัทจดัการจะ
อนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

ในกรณีที่การช าระเงนิด้วยค าสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏเิสธการ
จ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขาย
หน่วยลงทุนแก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะด าเนินการน าส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผู้
ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ได้รบัเชค็หรอืดราฟต์นั ้นคนืจากธนาคาร
ผูเ้รยีกเกบ็ ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืด าเนินการ
ดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

6.2.3.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ 
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6.2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสียงของบรษิทั
จดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
นัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

    6.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

6.2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซือ้ทีส่มบรูณ์และบรษิทั
จดัการได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลให้
จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบยีนไว้ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ 
“สัง่ซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและไดช้ าระค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ 
หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร 
บริษัทจัดการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ส ัง่ซื้อและที่สามารถ
จดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata)  

6.2.4.2  ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อไม่ตรงกับจ านวนเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเก็บได้จรงิในวนัท าการขายที่บรษิัทจดัการท า
รายการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงินที่บริษัท
จดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

6.2.4.3  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วย
ลงทุนของค าสัง่ซือ้นัน้ ๆ 

6.2.4.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทั
จดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่
บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

6.2.4.5. บรษิัทจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของ
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

6.2.5  การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ด
ทะเบยีนไวต่้อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการ
จดัสรรแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วย
ลงทุนนัน้  

วธิกีารจ่ายคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้
ส ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของ
ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทนุรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซือ้ตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซือ้ได ้บรษิทัจดัการขอ
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สงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจ
มอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทน
บรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรับปรุง เพิ่มเติมวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการ
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้
ขายหน่วยลงทุน  

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 
7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วย
ลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1 การซื้อหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

2.2 การซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ได้แก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น การซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอน
เงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Tele Banking) 
อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มีลกัษณะเดียวกัน ทัง้นี้การให้บรกิารดังกล่าวจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

2.3 การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้ 

3.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะติด
ประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ ท าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุน  

4.  กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ย
เหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงสง่ค าสัง่ซือ้ตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการ
ภายใน 3 วนั นับแต่วนัทีม่กีารสง่ค าสัง่ซือ้ทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตาม
ค าสัง่ซือ้ทางโทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอื
บรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5.   บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไม่มยีอดคงเหลอืและไม่มี
การท าธุรกรรมใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
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6.   บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขาย
หน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

7.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่
บรษิัทจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าและบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดดงักล่าว
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์อง
บริษัทจดัการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิัท
จดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

7.1. ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บริษัทจัดการจะเริม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน  30 วนัท าการ
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

-  กรณีรบัซือ้คนืปกต ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

7.4.2.1  การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทุน อย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาท าการ หรอื
ช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนที่
บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งได้ที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหรือ
สามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนื   

เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งน าสง่ค าสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต
จากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
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หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

• หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา
เริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนั
ท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนั
ท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  

บรษิัทจดัการจะแจ้งวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของ
บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว 
ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านกังาน
ของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ภายใน 
2 วนัท าการ หลงัจากวนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนไม่ต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

การช าระค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้้ขายคนืหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการ
ค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท า
การนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั และหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อน
ก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ” และ “การหยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยบรษิัท
จดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืโดยน า
เงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการ
ยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต  ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจง้ความประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ
จะจดัส่งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรอืโดยวธิกีารทีบ่รษิัทจดัการเหน็สมควร หรอืโดยให้
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว  

หรอืบรษิทัจดัการจะด าเนินการใหม้กีารหกักลบหนี้กนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  
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ในกรณีที่ไม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถ
ช าระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผู้ส ัง่ขายคนืได้  บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการ
เหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผู้ด าเนินการคนื
เงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

1. ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบรูณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกตอ้งครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัและ
ได้ท ารายการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนมีจ านวนหน่วยลงทุนตาม
ทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้นี้ผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการ
เป็นอย่างอื่นได ้

   ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีจ านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วย
ลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
ดงักล่าวมผีลท าใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืมจี านวนต ่ากว่าจ านวน
หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขายคนื
หน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

   หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว บรษิทั
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ า
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบรูณ์แลว้ใน สมุด 
    ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนของค าสัง่ขายคนืนัน้ๆ  

3. ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ
อื่นแทนเงนิ บรษิัทจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืโดยให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็น
ผูด้ าเนินการน าสง่ เวน้แต่กรณีบรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ
มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนั หรอื
โดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเป็นผู้ด า เนินการน าส่งและหรือ กรณีตามข้อ “การเลื่อน
ก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”  

บรษิัทจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน
จากหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่
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ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่ า
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

เงื่อนไขอื่นๆ  

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 
วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการ
ขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  เช่น การเพิ่มเติมวิธีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ดงัต่อไปนี้ 

1.1  การขายคืนหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัิ (Automatic Redemption Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

1.2  การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอน
เงิน อัต โนมัติ  (Automatic Teller Machine) บริการธนาคารท างโทรศัพท์  (Telebanking) 
อนิเทอรเ์น็ต หรอืสือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี้การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1.3 การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได้ 

2.  กรณีผูข้ายคนืหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุ
ใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  

ทัง้นี้ ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงสง่ค าสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการ
ภายใน 3 วนันับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการไดด้ าเนินการตาม
ค าสัง่ขายคนืทางโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั 
หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่า   ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

3.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษัทจดัการจะติด
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน   

4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท า
ธุรกรรมใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

5.  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัท
จดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  - 

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  - 
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7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : - 

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ
และ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

2. บรษิทัจดัการจะไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการได้
สงวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

8.   การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  

8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2 รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :   

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึ่งมาจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
หรอืหวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น
นัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

8.2.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ 
มายงักองทุนนี้สามารถขอรบัหนังสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร
อื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนื ในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เติมในอนาคต และสามารถสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่บรษิัท
จดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เมื่อบรษิทัจดัการได้
ท ารายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้
เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
ประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้  
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(ส าหรบัผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัิเช่นเดียวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการ
เสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

8.2.2 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง 

วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของ
บรษิทัจดัการ สามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัไดท้ี่
บรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการ
อาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี 
และน าสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื และบรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิทีไ่ด้
จากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตาม
รายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด เมื่อบรษิทัจดัการไดท้ ารายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิ
ถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

8.2.3 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น.  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืว่าวนัทีค่ าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อซือ้กองทุนนี้มคีวามสมบรูณ์ครบถว้นต่อเมื่อ
เป็นวนัท าการขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่ซือ้ หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบรูณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง หรอื  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15.00 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท า
การของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการที่
บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะแจง้วนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทั
จดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่
บรษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทั
จดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่ านวณไดภ้ายใน 2 วนัท า
การ หลงัจากวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี 
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ทีส่มบรูณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง และไดท้ ารายการสบัเปลีย่น
แลว้ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ค านวณได้
ภายใน 2 วนัท าการ หลงัจากวนัท าการที่บรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัท
จดัการก าหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์ และได้ท ารายการสบัเปลี่ยนเรยีบร้อยแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

1. กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมีจ านวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลท าให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรือ
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ไปยังกองทุน
ปลายทาง  

ทัง้นี้หากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่าดงักล่าว 
บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง    ทีท่ี่
ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คนื ทีใ่ชใ้นการ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธการท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเกบ็
ค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอตัราและวิธกีารที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด  

เงื่อนไขอื่นๆ  

1. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

1.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมที่ ใช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝาก
ถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telebanking) 
อนิเทอรเ์น็ต หรอืสือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี้การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1.2 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได้  

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศ
รายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
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3. บรษิัทจดัการจะไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็
ว่าค าสัง่สบัเปลีย่นใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้เกดิความเสีย่ง
ทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรือกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่
ด าเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการด าเนินการ  

9. การช าระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานก่อน 
และไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่ าหนดดงักล่าวตอ้งสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั  

10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

10.1 บรษิัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

(1)  บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ
ดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้

อย่างสมเหตุสมผล หรอื  
(ข) มเีหตุทีท่ าให้กองทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลา

ปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
(2) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามที่

ระบุไว้ในขอ้ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา  

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  
(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนื

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวด้วย
วธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน 
และหลกัฐานการได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจาก
ผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการ
อาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดงักล่าว ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามล าดบัวนัทีส่ง่ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 
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11.  การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1  บรษิัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ  
(2) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัความ

เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  
(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนืหรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซือ้ 
ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่
ไดร้บัผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึ้น ซึ่ง

ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนียัส าคญั  
(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะใน

กรณีทีก่องทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 
ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

(ข) มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละท าให้ไม่สามารถโอน
เงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค) มเีหตุทีท่ าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจดัการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์
เหน็ชอบแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน้ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท า

ดงัต่อไปนี้  
1. การกระท าที่เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  
2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  
3. การกระท าที่เป็นการปฏบิตัิตามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผู้มอี านาจ

ตามกฎหมาย  
(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั

ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้
การจดัการอนัเนื่องมาจากการที่บริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการด ารงความ
เพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธรุกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนสว่นบุคคล การเป็น
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นายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละการค้าหลกัทรพัย์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทุน และ
การเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
(1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนราย
อื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านกังาน
ทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ่ งวันท าการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน

รวมเปิด ณ วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบั
ค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอื
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการ
เปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื
หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ด้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรอืหยุด
รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย
ราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป
และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการ
ขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ
สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ
แจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12. การหยุดขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้
บรษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตาม
ระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได้ 
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13. เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

14. การจ่ายเงินปันผล :   

14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย 

14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล : - 

14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน :  

15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) : 
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุนรวม  

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

 ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั   

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั  

ค่าธรรมเนียมข้างต้น จะไม่รวม ค่าธรรมเนียมผู้ร ับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศทัง้ในรูปแบบ
ค่าธรรมเนียมรายปี และ ค่าธรรมเนียมการปฎิบัติงานในธุรกรรมตามค าสัง่ของบริษัทจัดการ 
(Transaction Fees) และค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วข้องกบัการให้บรกิารงานผู้รบัฝากทรัพยส์นิในต่างประเทศ 
ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายงานศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ เป็นตน้ 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั  

มูลค่าทรพัย์สินสุทธิที่ใช้ในการค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทัง้สิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทัง้สิ้นยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน : ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย : ไม่ม ี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น 

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.88 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
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1.     ค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจดัตัง้กองทุน อาทิ ค่าธรรมเนียมในการจดัตัง้
กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

3. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดั
สมัมนาเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม การส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนามใน
สญัญาต่างๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบักองทุน และค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายดงักล่าว
จะเรยีกเกบ็จากกองทุนตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ 

4.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น 

4.1   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุน เช่น ค่า
นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้่ายในการโอน
หลกัทรพัย ์ค่าใช้จ่ายในการจดัท าเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัย ์ค่าใช้จ่ายในการเบกิ
เอกสารสทิธใินหลกัทรพัย์ เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรบัโอนหลกัทรพัย ์และ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กดิจากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการ
ใชบ้รกิารของสถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีท่ าใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้ 

4.2   ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการจดัท าบญัชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ีค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการลงบญัชกีองทนุ หรอืการจดัท ารายงานที่
เกีย่วขอ้ง  

4.3   ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการขายและหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลติ และ
น าส่งค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ใบยืนยัน ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน 
แบบฟอรม์ รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน และค่าใชจ้่ายในการจดัท าและผลติเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใชจ้่าย 

ในการรับช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารซือ้ขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิาร
แก่ผูล้งทุน  

4.4   ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการขอมต ิสรุป
มต ิและตรวจสอบมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
การประกาศหนงัสอืพมิพ ์ 

4.5   ค่าใชจ้่ายในการจดัท า ผลติ และน าส่งเอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายก าหนด เช่น หนังสอื ชี้
ชวน รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานเกี่ยวกับข้อมูลการ
จดัการกองทุนรวม เพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ผูถ้อืหน่วยลงทุน และ
หรอืผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน  

4.6   ค่าใชจ้่ายในการแปลเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการด าเนินงานของกองทุนเป็น
ภาษาต่างประเทศ  

4.7   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมก าหนด  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุน้เกาหล ี  54 

4.8   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัการช าระหนี้ด้วยทรพัย์สนิอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรกึษา
กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธหิรอืเพื่อ
ตดิตามหนี้สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่
เกดิจากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมนิราคา ค่าภาษอีากร ประกนัภยั  

4.9   ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอกอื่น 
ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญาแต่งตัง้
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  

4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหนี้สนิของกองทุน  

5.  ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าตดิต่อสือ่สาร ค่าประกาศหนงัสอืพมิพ ์
ค่าเดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลกิกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ ายในการสอบบญัชี
เมื่อเลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชกีองทุน ค่าใชจ้่ายในการช าระ
เงนิ หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่น าเช็คไปขึ้นเงินจากธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางทรพัย ์
ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

8.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้องรอ้งบรษิทัจดัการให้
ปฏบิตัหิน้าทีห่รอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจริง 

9.  ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสอืพมิพ์ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด เช่น การประกาศมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกดิจากการติดต่อสื่อสารกบัผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแจ้งข่าวสาร
ขอ้มูลตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
ก าหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัประชุม
ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

12.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื
เมื่อบรษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว ตามทีจ่่ายจรงิ 

13.  ค่าใชจ้่ายในการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 

14.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดที่เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน หรอืตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. 
อนุญาตตามทีจ่่ายจรงิ 
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15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนจะไม่เกดิรายการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซ ้าซอ้นจาก
การขายหน่วยลงทุนทีเ่รยีกเกบ็โดยกองทุนหลกั เน่ืองจากกองทุนรวมหลกัจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุน 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN) 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  ทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน  

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน ทีใ่ชค้ านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

หมายเหตุ 

บริษัทจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการ
จะต้องช าระให้กบักองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดต้นทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียม
จากค่าซือ้หน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

          รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

          รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) :  

          รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ไม่ม ี

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และขายคนื (ถา้ม)ี  
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   ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามที่ 
   ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

 2. บรษิัทจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผู้ลงทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน ใน
กรณีทีผู่ล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนด าเนินการ     ใด ๆ ให้
เป็นกรณีพเิศษ นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกตขิองบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืให้
ด าเนินการที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ล งทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่นขอ้มูลทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนังสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอน
หน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผูล้งทุน
หรอืผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจรงิหรอืตามอตัราที่บริษัทจดัการหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผู้ลงทุน ตาม
มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ขายหน่วย
ลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก 
และเป็นประโยชน์ให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุป
ขอ้มูลส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

15.4.  วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน และ หวัขอ้
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ 
หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้  

 2. การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 
หน่วยลงทุน จะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนั
สิน้เดอืน หรอืตามระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

 3. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ ในทางบญัชี
บรษิัทจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนั
ตามระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้นี้ การตดัค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  

 4. ในกรณีทีม่ลูค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 50 
ลา้นบาท หากต่อมากองทุนรวมมมีลูค่าลดลงน้อยกว่า 50 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม
การจดัการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

4.1 ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเกบ็ต้องเป็นอตัราร้อยละที่ไม่สูงกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดมิที่บริษัท
จดัการเรยีกเกบ็ในช่วงเวลาทีก่องทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้นบาทโดยค านวณตามมูลค่าทีต่รา
ไวข้องหน่วยลงทุน  

4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ให้บรษิัทจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราที่
แสดงไดว้่าเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน  

มลูค่าของกองทุนรวมใหค้ านวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  
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บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิหรอืมูลค่าทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทุนรวมเท่านัน้  

15.5. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการ
จะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. ส าหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายจากทีไ่ดร้ะบุไว้
ในโครงการ 
(1.1) บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดย 
       (ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 
       (ข) จดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแหง่ของบรษิทั 
            จดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 
(1.2) แจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอื 
       ค่าใชจ้่าย 
(1.3) ใหเ้พิม่ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และหรอืค่าใชจ้่าย 
       เดมิตามทีร่ะบไุวล่้าสดุในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

2. กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของคา่ธรรมเนียมและ/หรอืค่าใชจ้่าย 
(2.1) เปิดเผยขอ้มลูเรื่องดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัท าการนบั 
       แต่วนัทีม่กีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว เช่น เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
       จดัการกองทุนรวมหรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขาย 
       หน่วยลงทุนทุกแหง่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
       (ถา้ม)ี 

    (2.2) แจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย 
3. ในกรณีทีเ่ป็นการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
เดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว
ไดต่้อเมื่อไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

4. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้ าเนินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นโครงการ  
(4.1) ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีม่กีาร 
       เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพิม่ขึน้ เช่น เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ หรอื 
       ทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแหง่ของบรษิทั 
       จดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 
(4.2) แจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย  
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16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน  และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  

16.2. เงื่อนไขพเิศษ :  

1. บรษิัทจดัการจะใชร้าคาหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ณ สิน้วนัท าการ ในการค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

อนึ่ง ในการใช้อตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิเป็นเงนิบาท  บรษิัทจดัการจะใช้อตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ วนัท าการค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑใ์นการค านวณมูลค่าทรพัยส์นิ
สทุธเิป็นเงนิบาท  

ทัง้นี้ หากขอ้มูลดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบขา้งต้น บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใิช้อตัราแลกเปลี่ยนที่
อา้งองิจากแหล่งอื่น ภายใต้ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลีย่นจาก APEX หรอื 
Reuter ณ วนัท าการค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. หรอื
ระบบอื่นใดทีม่กีารเผยแพร่ขอ้มลูและสามารถอา้งองิได ้เป็นต้น เป็นเกณฑใ์นการค านวณมูลค่าทรพัยส์นิ
สุทธิเป็นเงินบาท โดยอตัราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงจะต้องเป็นไปตามที่ประกาศสมาคม หรือประกาศที่
เกีย่วขอ้งก าหนด 

2.   บรษิัทจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและ
ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้  

(2.1) ค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ ภายในวนัท าการถดัไป เวน้แต่
กรณีกองทุนหลักมีวนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัตัง้แต่ 2 วนัขึ้นไป บริษัทจดัการจะค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการโดยไม่ชกัช้า ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
ภายในวนัท าการถดัไป โดยในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑใ์น
การค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเวน้แต่กรณีกองทุนหลกัมวีนัหยุด
ท าการต่อเน่ืองกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บรษิทัจดัการจะค านวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดร้บั
ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั  

(2.3)  ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป เวน้แต่กรณี
กองทุนหลกัมวีนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บรษิทัจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัยส์นิ
สทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทุนล่าสุดโดยไม่ชักช้า ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่บริษัทจัดการค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาวนัท าการขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2.4)  ในกรณีที่ประกาศตาม (2.3) ได้กระท าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดย
สมาคม (NAV Center) หรอืช่องทางอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรบั บรษิัทจดัการจะ
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ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วนัท าการถัดไปก็ได้เว้นแต่กรณีที่
กองทุนหลกัมวีนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บรษิทัจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัยส์นิ
สทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทุนล่าสุดโดยไม่ชักช้า ทัง้นี้ ภายในวันท าการถัดจากวนัที่บริษัทจัดการค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

 มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อ  
 สิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้  
 ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  
(1) ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(2) ด าเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดยบริษัท

จดัการจะประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
(3) จดัให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวม และสถานที่ทุกแห่งที่

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบนั บรษิัทจดัการอาจด าเนินการโดยวธิีการใดๆเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ขอ้มลูดงักล่าวแทนการประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการได ้
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มลูมลูค่าหน่วย
ลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการและจะ
ประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม และถอื
ว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

3.  การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
หรอืจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  
(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัด

เศษทศนิยมตามหลกัสากล  
(3.2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิ ีการปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล ส าหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม
ต าแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดั
ทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามทีค่ านวณไดใ้น 
(3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 
ทิง้  

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บรษิทัจดัการจะน า ผลประโยชน์นัน้
รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 
เงื่อนไขพเิศษ:  
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บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 16.2 เมื่อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้  

1. เมื่อบรษิทัจดัการไม่ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ตามกรณีทีร่ะบุไวใ้นโครงการ หรอืตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรือเป็นวนัหยุดท าการซื้อขาย
ของกองทุน และ/หรอืกองทุนหลกั และ/หรอืตวัแทนขายของกองทุนหลกั โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะช่วง
ระยะเวลาดงักล่าว  

2. เมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว 

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทาง
เวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการได ้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบ
เผยแพร่ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทนุทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศที่
บรษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอื
ว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วนั  

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรอืต่าง
จากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
บรษิทัจดัการจะจดัท าและสง่รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนัท าการนับ
แต่วนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัให้มสี าเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ที่ท าการของบรษิัท
จดัการเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักล่าวจะมีรายการ
อย่างน้อย ดงัต่อไปนี้  

(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทัง้นี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้
สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกตอ้ง  

ในกรณีที่เหตุของความผดิพลาดซึง่ท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมผีลต่อเน่ืองต่อการ
ค านวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบี้ยผดิพลาด เป็นต้น บรษิัทจดัการจะ
แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดว้ย  

2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคดิ
เป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทุน
ยอ้นหลงันับแต่วนัที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์
ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(1) จดัท ารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผูด้แูลผลประโยชน์ภายในวนัท า
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การถดัจากวนัทีค่ านวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงาน
ดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บรษิัทจดัการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงาน
ดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง  

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(ค)  สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(ง)  การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะจดัให้มสี าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบรษิัทจดัการ เพื่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถุ่กต้องภายในวนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2)        
ในหนังสอืพมิพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ือ้หรือ
ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) 
และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
ดงักล่าว  

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และสง่รายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้
ส าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได้ บรษิัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองว่าการที่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้  

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง (understate) บรษิัทจดัการจะ
ปฏบิตัดิงันี้  

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หน่วยลงทุน
เป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง  

หากปรากฏว่าผูซ้ือ้หน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงนิของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของ
บรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่
อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
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ประเทศไทยหรอืศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุ
ดงักล่าว  

(ข)  กรณีที่เป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึง่มมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคา
หน่วยลงทุนทีถู่กต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลอือยู่ บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา 
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บรษิัทจดัการจะ
ปฏบิตัดิงันี้  

(ก)  กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุน
เป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคา
ใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน  

(ข)  กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึง่มมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคา
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อย
กว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของ
บรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่
อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยหรอืศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุ
ดงักล่าว  

ในกรณีที่บรษิัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรอืผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งรอ้ยบาท บรษิัทจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกทีม่กีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วย
ลงทุนแล้ว บรษิัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสรจ็ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ือ้
หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้ 

4. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ์ ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคา
ใหแ้ก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ 
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17. ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  

ไม่ม ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ไม่ม ี

17.5. ทีป่รกึษา :  

ไม่ม ี

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นางสาว ซซูาน  เอีย่มวณิชชา 

ชื่อ : นาย สชุาต ิ พานิชยเ์จรญิ 

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 

ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอีย่มวณชิชา 

ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท ์

รายละเอยีดเพิม่เตมิ: 

บรษิทั เอส พอีอดทิ จ ากดั 

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

หรอืบุคคลอื่นที่ได้รบัความเหน็ชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเหน็ขอบผู้สอบบญัช ีโดยบรษิัทจดัการ
จะแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

18.  รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัช ี: 31 พฤษภาคม 

18.2. วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : 31 พฤษภาคม 2558 

19.  การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวิธีการจดัการ :  

1.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ หากมไิดก้ระท าตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิรอ้ยละ 55 
ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ บรษิทัจดัการจะส่งเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการ
ขอมตแิละการนบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้  
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มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคสอง หมายความว่า มติโดยเสยีงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตาม
จ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ 

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
บรษิทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมติโดยเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได ้
เน่ืองจากขอ้จ ากดัในการนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการกองทุน
รวมอาจด าเนินการขอรบัความเหน็ชอบจากส านกังานตามแนวทางทีส่ านกังานก าหนดได ้

2. ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระท าตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ให้
บรษิทัจดัการแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข 

3.  ให้บรษิัทจดัการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไปยงัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน 
และประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัแห่งทอ้งถิน่อย่างน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิแลว้แต่กรณี 

4.  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลา และหรือ ประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รบัความ
เหน็ชอบจากทัง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตาม
จ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ
กองทุนรวมก่อน  

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคับของมติดงักล่าว ให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เติม
โครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

20. ข้อก าหนดอ่ืน ๆ :  

1.  ในกรณีที่บรษิัทจดัการมเีหตุจ าเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิัทจดัการอาจ
กูย้มืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดต่้อเมื่อ  

(1)  คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  

(2)  ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยู่ในช่วงเวลาอนัสัน้  

(3)  อตัราสว่นของการกูย้มืเงนิหรอืการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวต้องอยู่ในอตัราทีเ่หมาะสมต่อความจ าเป็นในการ
บรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  

(4)  การท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องใช้รูป แบบสัญญาที่ เป็นมาตรฐานตามที่ส านักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั  

ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชล้ายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ค าสัง่ซือ้ขายหน่วย
ลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อ
การท าธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจนบัมตสิ าหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.  การควบรวมกองทุน 

กองทุนอาจควบรวมกองทุนกบักองทุนรวมอื่นได ้เมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้  
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3.1  การนบัมต ิ 

กองทุนอาจควบรวมกบักองทุนอื่นได ้เมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

(1) ไดร้บัมตเิกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม
แต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักล่าว  

(2) ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ออกเสยีงน้อยกว่า
กึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืออก
เสยีงตัง้แต่กึง่หนึ่งขึน้ไปของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุน
รวมแต่ไม่ไดม้ตโิดยเสยีงขา้งมากดา้นใดดา้นหนึ่งเกนิกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมด หากบรษิัทจดัการประสงค์จะควบรวมกองทุนต่อไป จะด าเนินการขอมติครัง้ใหม่
ภายใน14 วนันับแต่วนัประชุมครัง้แรกหรอืวนัที่ก าหนดใหเ้ป็นวนัสุดท้ายของการรบัหนังสอืแจง้มติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครัง้แรก และได้รบัมติในครัง้หลงันี้เกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วย
ลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนซึ่งออกเสยีงลงมติของแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ในกรณีที่
บรษิทัจดัการต้องด าเนินการตาม (2)บรษิทัจดัการจะแจง้ผลการนับมตคิรัง้แรก ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุน
ทราบดว้ย  

การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บรษิัทจดัการจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ
จดัการกองทุนรวมใหม่ หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถ้าม)ี พรอ้มทัง้ ขอ
มตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบั
กองทุนเปิด หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด บรษิทัจดัการ
จะขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีร่บัโอนเพื่อแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น  

(1) ของวรรคหนึ่ง ถือว่าได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็น
โครงการจดัการกองทุนเปิดแลว้ ทัง้นี้ โดยไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าดว้ยการก าหนดวธิปีฏบิตัใินการขอความเหน็ชอบเพื่อแกไ้ขประเภทของโครงการจดัการกองทุน
รวม”  

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นัก่อน
วนัประชุม หรอืส่งหนังสอืขอมตล่ิวงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัทีก่ าหนดใหเ้ป็นวนัสดุทา้ยของการ
รบัหนังสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูลทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนควรทราบเกีย่วกบัการควบ
รวมกองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ใหช้ดัเจนไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม หรอืหนงัสอืขอมตดิงักล่าว  

(1) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบนัก่อนการขอมติควบรวม
กองทุน ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเป็นรายหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ 
จ านวน อตัราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรพัย์ตามมาตรฐานการบญัชสี าหรบั
กจิการที่ด าเนินธุรกจิเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการ
สดุทา้ยของสปัดาหล่์าสดุ และผลการด าเนินงานล่าสดุของกองทุนรวม  

(2) สรุปประเดน็เปรยีบเทยีบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน และ
ลกัษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแลว้ โดยต้องมรีายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท
และวตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จาก
ผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย  
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(3)  ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน 

(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

(5)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของ
กองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

(6)  การด าเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการ
จ่ายเงนิปันผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  

(7)  ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักล่าวทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผูถ้อื
หน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการช าระบญัช ี 

(8)  ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  

(9)  ขอ้มลูอื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เมื่อบรษิทัจดัการไดส้ง่หนงัสอืนัด
ประชุมหรอืหนังสอืขอมตพิรอ้มดว้ยเอกสารไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ บรษิัทจดัการจะส่งส าเนา
หนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมติพร้อมด้วยเอกสารดงักล่าวไปยงัส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัสง่หนังสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมต ิ 

3.2  ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อน
วนัทีก่ารควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายให้
บรษิทัจดัการด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุน
รวมทีร่บัโอนได ้ 

3.3 ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบ
รวมกองทุน บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวม
กองทุนรวมที่ไดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได้ โดยการปิด
ประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ 
สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บรษิัทจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวนัท าการ
สดุทา้ยของแต่ละสปัดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ า
การของบรษิัทจดัการและสถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพื่อให้ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุสามารถตรวจดไูด ้และจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิ่มเตมิ
รายละเอยีดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดขา้งต้น บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว  

4.  ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการท าประกนัภยัความรบัผดิของ
บริษัทจดัการ บรษิัทจดัการจะเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธขีอรบัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนั
เกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีบ่รษิัท
จดัการรู้หรอือาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมีเหตุจ าเป็นและ
สมควรบรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการราย
ใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิัท
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จดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบริษัทจดัการไม่สามารถด าเนิน การภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

5. การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใน
สว่นทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถอื
หน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ให้มีจ านวนไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักล่าว หรอืด าเนินการเลกิ
กองทุนรวมนัน้ทนัทีเว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยก์ าหนด  

6.   ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยเรื่อง
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ กรณียกเวน้ดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จ ากดัสดัสว่นส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

(ก)  กองทุนดงัต่อไปนี้ 

1.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

2.  กองทุนประกนัสงัคม 

3.  กองทุนการออมแห่งชาต ิ

4.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ

5.  กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

6.  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

7.  กองทุนอื่นใดทีส่ านกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 

8.  กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข)  นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (1)(ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสยี
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค)  บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปทีเ่สนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ 
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้
ลงทุนที่มิได้มีสญัชาติไทยในต่างประเทศหรอืเป็นการลงทุนผ่านบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus 
account) ในต่างประเทศ 

(ง)  บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานเมื่อมเีหตุจ าเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเวน้ใหโ้ดยผ่อนคลายสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึ่งไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปนี้ 

(ก)  กรณีที่เป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอทีเีอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผูดู้แลสภาพคล่องที่ไดร้บั
การแต่งตัง้จากบรษิัทจดัการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จ ากดัสดัส่วน ทัง้นี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลา
ตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมจนถึงวนัที่ครบก าหนดหนึ่งปีนับแต่วนัที่เริม่ซื้อขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอทีเีอฟดงักล่าวในตลาดรอง 
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(ข)  กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีม่กีารรบัโอนเงนิจากกองทุนส ารองเลีย้ง
ชพีหรอืรบัโอนเงนิดงักล่าวต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น  ทัง้นี้ เฉพาะในส่วนของหน่วย
ลงทุนทีร่องรบัการรบัโอนเงนิดงักล่าว 

(ค) กรณีของกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะ
ไดร้บัจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 
ได้ไม่เกินสดัส่วนที่ระบุไว้ในโครงการ ทัง้นี้ เมื่อได้รบัการผ่อนผันจากส านักงานตามเหตุจ าเป็นและ
สมควร 

(ง)  กรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัการถือหน่วย
ลงทุนไดแ้ต่ไม่เกนิรอ้ยละหา้สบิของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยไดร้บัการผ่อนผนั
จากส านักงาน ทัง้นี้ ในการผ่อนผนัดงักล่าว ใหส้ านักงานพจิารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผูถ้ือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นส าคญั 

“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูดู้แลสภาพคล่อง” ตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) ใหห้มายความถงึผูล้งทุนรายใหญ่และผูดู้แล
สภาพคล่อง ตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมอทีเีอฟ” 

“เงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี” ตามวรรคหนึ่ง (2) (ข) ใหห้มายความดงันี้ 

(1)  เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

(2)  เงนิตามวรรคสาม (1) ทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น 

(3)  ผลประโยชน์อนัเกดิจากเงนิตามวรรคสาม (1) และ (2)” 

7.   ขอ้จ ากดัการโอน 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

8.    การท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (Affiliated Transaction) 

บรษิทัจดัการอาจท าธุรกรรมเพื่อกองทนุกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งได ้โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

9. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) 

(1) บรษิัทจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บรกิาร อนัเนื่องมาจากการใช้
บรกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได้  แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มอียู่ในปัจจุบนัและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมทัง้  
“หลกัปฏิบัติในการรบัผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อขายหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินจากนายหน้าซื้อขาย
หลกัทรพัย์หรอืบรษิัทสมาชกิศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์เพื่อกองทุน (Soft Dollar)” ที่บรษิัทจดัการก าหนดไว ้
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะจดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและ
ประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

(2)  ในกรณีที่บรษิัทจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูล
เกีย่วกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีทีเ่ป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

10. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรือรายงาน
ต่างๆ 
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บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอื
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ 
รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นต้น โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงาน
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร ขอ้มลู หรือ
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ หรอืการจดัสง่ขอ้มลูผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นตน้ และ/หรอืจดัสง่ขอ้มูล
ให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ดงันัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รบัข้อมูล
เกี่ยวกบักองทุนครบถ้วนแล้ว เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ส าหรบัหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วย
ลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนงัสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด ้

11. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 

1 พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ในหระเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา
หรอืที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสอืเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืผู้ถือ 
Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2 นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา 
รวมถงึสาขาของนิตบิุคคลดงักล่าว 

3 หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4 ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรอืรบัข้อมูล หรอืส่งค าสัง่เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรอืช าระ/รบัช าระเงิ น
เกีย่วกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้นี้ รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ัง้อยู่ใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

5 กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิตบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืระงบั
การสัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมส าหรบัผู้ลงทุนที่มลีกัษณะ
ดงักล่าวขา้งตน้ 

12. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act      
(ซึง่ต่อไปจะเรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดให้
สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สญัชาติอเมริกันนอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 
รายงานขอ้มูลเกีย่วกบับญัชขีองบุคคลที่อยู่ในบังคบัต้องเสยีภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อ ยู่ทางภาษีใน
สหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากนี้ยงัปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศก าลงั
ด าเนินการออกกฎหมายทีม่ขีอ้ก าหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะที่คลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก 
FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

 กองทุนรวมและบรษิัทจดัการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดใหต้้องเขา้ผูกพนัตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าทีต่้องรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี่ FATCA ก าหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพื่อ
หาความสมัพนัธ์ของลูกค้ากบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถึงหน้าทีใ่นการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้อง
จดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 
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 ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคอื มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้บั
ผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 

(1) ต้องถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิที่กองทุนรวมจะได้รบัจากรายได้ ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย
ทรพัยส์นิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นต้นไป และเงนิลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สนิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึ่ง
อาจรวมถึงเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่ง จะเริม่ต้นตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ที่เขา้ร่วม
ผูกพันตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รบัฝาก
ทรพัย์สนิ ผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) มหีน้าที่ด าเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อน
ช าระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 
และผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผกูพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธ
หรอืระงบัการท าธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบักองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึง่อาจ
ท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ 
รวมถงึอาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิัทจดัการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมสามารถ
ปฏบิตัติามภาระผูกพนัภายใต้ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได้ บรษิทัจดัการ
และกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโ ยชน์ ผู้รบัฝาก
ทรพัยส์นิ และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

(1) รอ้งขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งขอ้มูล (เช่น 
ชื่อ ทีอ่ยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จ านวนเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นตน้)ทีม่อียู่ในบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ 
ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิ่มเติม เพื่อยนืยนัหรอืพิสูจน์ทราบ
ความเกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินัหรือการใหข้อ้มูล
ตามหวัขอ้ทีก่ าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรุง
ขอ้มลูเมื่อขอ้มลูทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึน าสง่หลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA 
หรอืกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลูกคา้สถาบนัการเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
ขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งต้น ในกรณีทีผู่้ถอืหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบั
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ภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก าหนด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการ
ด าเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการแจง้นี้แลว้ และ/หรอืไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  

(1)  ไม่รบัค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2)  ระงบัหรือหยุดให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ดงักล่าว 

(3) ด าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท าให้กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่เกีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ
กระท าเพื่อหลกีเลี่ยงมใิห้บรษิัทจดัการและกองทุนมกีารด าเนินการที่ไม่สอดคล้องขอ้บงัคบัของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งอนัจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามที่
กล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบิตับิรษิทัจดัการจะเลอืกด าเนินการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืง
ของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด)เท่านัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธิ
ไวข้า้งตน้ บรษิทัจดัการ(รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่
ขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่นใดทีร่าชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องรอ้งขอต่อผูถ้ือ
หน่วยลงทุน 

13.  สาระส าคญัของกองทุนรวมต่างประเทศ 

รายละเอยีด กองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund (กองทุนหลกั) ตามขอ้ 
3.11 

       ปัจจยัท่ีมีความเส่ียง (RISK FACTORS) 
1. Market Risk 

เป็นความเสีย่งทัว่ไปทีส่ามารถเกดิขึน้ไดก้บัการลงทุนทุกประเภททีมู่ลค่าการลงทุนอาจเปลีย่นไปในทางทีไ่ม่ได้
คาดการณ์ไว ้เน่ืองจากหลกัทรพัยท์ี่กองทุนถอืครองมกีารเปลีย่นแปลงของราคาซึง่ท าใหมู้ลค่าเพิม่ขึน้หรอืลดลง
ได ้

2. Exchange Rates 
สกุลเงนิทีต่ราไวข้องแต่ละชนิดหน่วยลงทุนอาจไม่ใช่สกุลเงนิเดยีวกบัหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน ผูจ้ดัการกองทุน
จะลงทุนในสกุลเงนิที่เหน็ว่าจะเป็นประโยชน์กับการลงทุนมากทีสุ่ด ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนทีส่กุลเงนิของ
หน่วยลงทุนไม่ตรงกบัประเทศทีล่งทุนจงึควรตระหนักว่าการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นอาจส่งผลกระทบ
ต่อมลูค่าหน่วยลงทุนได ้

3. Liquidity Risk 
ในบางขณะ ตลาดอาจเกดิการขาดสภาพคล่องไดซ้ึง่ท าใหย้ากต่อการขายหลกัทรพัยอ์อกไปในราคาทีค่าดหวงัไว ้
มูลค่าของกองทุนอาจได้รบัผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องดงักล่าว และการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
อาจล่าชา้ได ้
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4. Concentration Risk 
ถงึแมก้องทุนมนีโยบายทีก่ระจายการลงทุน แต่ในบางขณะ กองทุนอาจถอืหลกัทรพัยค์่อนขา้งน้อยซึง่เป็นผลมาก
จากขอ้จ ากดับางประการ ท าให้กองทุนมคีวามผนัผวนมากกว่าเมื่อเทยีบกบัการลงทุนทีม่กีารกระจายการลงทุน
ไปในหลกัทรพัยใ์นจ านวนทีม่ากกว่า และหากราคาของหลกัทรพัยท์ีถ่อือยู่มากนัน้ลดลง มูลค่าของกองทุนกอ็าจ
ลดลงตามไปเช่นกนั 

5. Changes in Applicable Law 
เนื่องจากบริษัทจัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อจ ากัดทางกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับหลักทรพัย ์
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัภาษ ีเป็นตน้ ซึง่กฎต่างๆ ดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ 

6. Specific Risk of the Investment in equity Securities 
มูลค่าของกองทุนประเภทตราสารทุนจะได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้ราคาของ
หลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน รวมถงึความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ การเมอืง และผูอ้อกตราสาร ซึง่
อาจส่งผลกระทบใหต้ลาดหลกัทรพัยห์รอืราคาของหลกัทรพัยใ์ดๆเปลีย่นแปลงอย่างเหน็ไดช้ดัในช่วงเวลาสัน้ๆ 
โดยทัว่ไปแลว้หลกัทรพัยข์องบรษิทัทีม่ขีนาดเลก็มกัจะผนัผวนไปตามการเปลีย่นแปลงของตลาดมากกว่าบรษิทั
ที่ใหญ่กว่า ซึ่งความเสีย่งตรงนี้จะกระทบมูลค่าของกองทุนที่ผนัผวนไปตามความผนัผวนของหลกัทรพัย์ที่ ถือ
ครอง 

7. Single Country Risk 
เน่ืองจากกองทุนจะมกีารลงทุนส่วนใหญ่บนตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศเกาหล ีซึ่งจะท าให้มกีารกระจายการ
ลงทุนที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกบักองทุนที่ลงทุนในกลุ่มประเทศใดๆ หรอืกองทุนที่กระจายการลงทุนไปทัว่โลก 
ดงันัน้กองทุนน้ีจะมคีวามผนัผวนมากกว่าจากความเสีย่งทีม่าจากความเสีย่งเฉพาะประเทศ  

8. Emerging Markets 
นกัลงทุนทีจ่ะลงทุนในกองทุนทีล่งทุนในประเทศทีก่ าลงัพฒันาควรตระหนกัถงึ 
• การลงทุนในประเทศที่ก าลงัพฒันาจะมคีวามเสีย่งที่สงูกว่าในประเทศทีพ่ฒันาแล้ว เช่น ขอ้จ ากดัดา้นการ

ลงทุน ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น การแทรกแซงโดยรฐับาล เป็นตน้ 
• ผูล้งทุนอาจไดร้บัขอ้มลูทีจ่ ากดัหรอืไม่มกีฎหมายคุม้ครองนกัลงทุน 
• บางประเทศอาจจ ากดัการถอืครองของนกัลงทุนต่างชาต ิ 
• บางประเทศอาจไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการบญัชฉีบบัเดยีวกนักบัฉบบัมาตรฐานสากลทีก่องทุนใชอ้ยู่ในปัจจุบนั  
• คามเสีย่งจากสภาพคล่องของตลาดในบางประเทศอาจสงูกว่า เน่ืองจากมปีรมิาณและมลูค่าการซือ้ขายทีต่ ่า 

21. การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด : 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปลีย่นให้
บรษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านกังานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถด ารงเงนิกองทนุได ้ทัง้นี้ หากมเีหตุ
จ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมรายใหมจ่ะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีทีม่คี่าใชจ้า่ยเกดิขึน้จากการ
เปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 
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22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดย
อาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรอืแย้งกับหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอื
ค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลง
นามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตัง้โดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง  
การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการ
จดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบท้ายขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกบับรษิัท
จัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม



 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อื

หุน้ของบรษิทัต่างๆในรอบปีปฏทินิ ไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
 
 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดซีแพม  เกาหลี อิควิต้ี  

ตัง้แต่วนัท่ี  1  มิถนุายน  2561  ถึงวนัท่ี  31  พฤษภาคม  2562 

- ไม่ม ี- 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้องกบักองทุนรวมได้ที ่
บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) และส านักงาน ก.ล.ต. 
(www.sec.or.th)  

 
 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 
กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิต้ี  

1. นายวนิ พรหมแพทย,์ CFA 
2. นายวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA 
3. น.ส.วริยิา โภไคศวรรย ์
4. นายปณิธ ิจติรโีภชน์ 
5. นายธนา เชนะกุล, CFA 
6. นายวรุณ ทรพัยท์วกีุล 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถดรูายชื่อผูจ้ดัการกองทุนทัง้หมดไดท้ี ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 
รายงานรายละเอียดการรบัค่าตอบแทน หรอืประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบี้ย หรอืผลประโยชน์ทัว่ไปท่ี

เกิดจากการลงทุน 
- ไม่ม ี- 

 
รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

ของธรุกิจกองทุนรวม 
- ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) - 

 
ค่านายหน้าทัง้หมดจากการท่ีบริษทัสัง่ซ้ือขายหลกัทรพัยฯ์ 

- ไม่ม ี- (เป็นการซือ้/ขายหน่วยลงทุน) 
 

 

http://www.principal./
http://www.sec.or.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


