
 
 
 
 
 

 เดิมกองทุนชื่อกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล  เจแปนนิส  อิค วิตี้, CIMB - Principal Japanese Equity Fund (ชื่อย่อ  : CIMB -
PRINCIPAL JEQ) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลต ัง้แต่วนัที่ 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ ลงทุนในกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV -- Japanese Equity Fund (Master Fund) 
ที่จดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิรก์มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที่จดทะเบียนหรือทาํธรุกิจส่วนใหญ่ในประเทศ
ญี่ปุ่ น  จึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากอตัราแลกเปลี่ยนในสกลุเงินที่กองทุนไปลงทุน  บริษัทจดัการอาจลงทุนในสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อ ป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัด ุลยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี้  กองทุนไม่ได้
ป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จาํนวน ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบักาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบัเงินคืน
ต ํา่กว่าเงินทุนเริ่มแรกได้  นอกจากนี้ ยงัมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม ่
ปกติ ทาํให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผ ูล้งทุนไม่ได้รบัเงินคืนตามระยะเวลาที่กาํหนด 

 กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตวัในประเทศญี่ปุ่ น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของ
ตวัเองด้วย 

 มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน  ทําให้กองทุนนี้ม ีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น  จึงเหมาะสมกบัผ ูล้งทุนที่ต ้องการผลตอบแทนสงูและรบัความเสี่ยงได้สงูกว่าผ ูล้งทุนทัว่ไป 

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เม ื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสญัญาซื้อขายล่วงหน้า และผ ู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงคก์ารลงทุน  และฐานะการเงินของผ ูล้งทุนเอง 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เม ื่อเหน็ว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมนี้ เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผ ูล้งทุน และผ ูล้งทุนยอมรบัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

 ในกรณีที่ม ีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผูล้งทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล ่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน  

 ในกรณีที่กองทุนนี้ไม ่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามที่สาํนักงานคระกรรมการ ก.ล .ต . กาํหนด ผูล้งทุนอาจไม่สามารถ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ม ีคาํส ัง่ไว้ 

   ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อม ูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อม ูล เพื่อใช้อ ้างอิงในอนาคต  และเมื่อมีข้อ
สงสยัให้สอบถามผูต้ิดต่อกบัผ ูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

  การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงาน ก.ล .ต . ได้รบัรอง
ถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 ผูล้งทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 

 บริษัทจดัการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลกัทรพัย ์จดัการกองทุน  ซีไอ เอ ็มบี-พรินซิเพิล  จาํกดั   เป็น  บริษัทหลกัทรพัย ์จดัการ
กองทุน พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลต ัง้แต่วนัที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
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บรษิทัจดทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัที่มหีลกัทรพัย์ที่ได้รบัการจดทะเบยีนหรอืได้รบัอนุญาต 
ใหท้าํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยก์รงุเทพ  

บรษิทัประกนัชวีติ                                    หมายถงึ ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิประกนัชวีติตามกฎหมายวา่
ดว้ยการ ประกนัชวีติและไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ
หลกัทรพัยป์ระเภทการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์การคา้
หลกัทรพัย ์หรอืการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน 
ซึง่บรษิทัจดัการแต่งตัง้/ยนิยอมใหเ้ป็นผูส้นบัสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ ในการทาํ
รายการลงทุนในฐานะตวัแทนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแบบไม่
เปิดเผยชื่อทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) 

กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน           หมายถงึ กรมธรรมท์ีบ่รษิทัประกนัชวีติออกใหผู้เ้อาประกนัภยั เพื่อเป็น
หลกัฐานวา่ ผูเ้อาประกนัภยัและ บรษิทัประกนัชวีติไดม้กีารทาํ
สญัญาประกนัชวีติและสญัญาการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมี
การตกลงวา่ผูเ้อาประกนัภยัจะชาํระคา่เบีย้ประกนัชวีติใหแ้ก่ 
บรษิทัประกนัชวีติสาํหรบัการใหค้วามคุม้ครองต่อการมรณะหรอื
การจา่ยเงนิเมือ่มกีารทรงชพี และผูเ้อาประกนัภยัจะชาํระเงนิคา่
หน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโดยผา่นบรษิทัประกนั
ชวีติ 

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

วนัทาํการ  หมายถงึ วนัเปิดทาํการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  

วนัทาํการซือ้ขาย  หมายถึง วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามที่กําหนดใน
รายละเอียดโครงการ  ยกเว้น  วันหยุดตามที่ สํานักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และหรอืวนัที่บริษัท
จดัการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอื
คํ า สั ง่ ข าย คื น ห น่ วย ล งทุ น  แ ล ะห รือ  วัน ที่ สํ านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัคําสัง่รบั
ซือ้คนื และหรอืวนัหยดุทาํการของประเทศของกองทุนหลกั และ
หรอืวนัทําการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และ
หรอืวนัทาํการทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระ
ค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถ้าม)ี ตามที่กําหนดใน
รายละเอยีดโครงการ 

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  หมายถงึ ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกทีก่ําหนดในหนงัสอื
ชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั 

กองทุนหลกั  หมายถงึ กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนนําเงนิสว่นใหญ่ไปลงทุน 

แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องโดยแก้ไขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถกูตอ้งจนถงึปัจจุบนั 

การชดเชยราคา  หมายถงึ การเพิม่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนทีม่รีาคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง หรอืการจ่ายเงนิซึง่มมีลูค่า
เท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วย
ลงทุนทีถ่กูตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุน 

บรษิทัยอ่ย  หมายถงึ บรษิทัจํากดัที่ตลาดหลกัทรพัย์จดัตัง้ขึน้และถอืหุ้นไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 75 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิัท
จาํกดันัน้  

กจิการ  หมายถงึ บรษิทัที่มหีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัที่มี
หลกัทรพัยซ์ื้อขายในศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชน 
จาํกดั  

สถาบนัการเงนิ  หมายถึง สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงนิให้กู้ยืมของ
สถาบนัการเงนิ และธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

สมาคม  หมายถงึ สมาคมที่เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิหลกัทรพัย์ที่ได้รบัอนุญาตและจด
ทะเบยีนกบัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่
เกีย่วกบัการจดัการลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์

กลุม่กจิการ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่และบรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพี
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บญัชกีาํหนดใหจ้ดัทาํงบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ  กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตาม
กฎหมายวา่ดว้ยธนาคารแหง่ประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ  กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี หมายถงึ  กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ ัง้ขึน้เพือ่สง่เสรมิการพฒันาตลาด
พนัธบตัรสกุลเงนิทอ้งถิน่ในภมูภิาคตามโครงการจดัตัง้กองทุน
พนัธบตัรเอเชยีระยะทีส่อง (Asian Bond Fund 2) ตามมตขิอง
ทีป่ระชุมกลุม่ธนาคารกลางสมาชกิ Executives Meeting of 
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

กองทุนรวมวายุภกัษ์ หมายถงึ  กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

กองทุน AI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย (AcCredited Investor 
Mutual Fund) 

กองทุน Buy & Hold หมายถงึ  กองทุนรวมทีมุ่ง่เน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิที่
ลงทุนไวจ้นครบกาํหนดอายขุองทรพัยส์นิ หรอืครบอายขุอง
รอบการลงทุนของกองทุนรวม หรอืครบอายขุองกองทุนรวม 

กองทุน CIS  ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็น
โครงการลงทุนแบบกลุม่ (Collective Investment Scheme)  
ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนดงักลา่วจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปู
อื่นใดแตไ่มร่วมถงึกองทุน Property และกองทุน infra ทีจ่ดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

กองทุน Infra หมายถงึ  รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน
ของประเทศต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก่ 
1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ย 
    หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่ 
    ดว้ยทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 
2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม 
    กฎหมายต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนใน 
    ลกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม  
    1. ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดงักลา่วจะจดัตัง้ใน 
    รปูบรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน LTF หมายถงึ  กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน Property หมายถงึ  กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปู
แบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
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1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ 
    คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 
    กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
2.  ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม 
     กฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 
3.  Foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  
(Ultra AcCredited Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง หมายถงึ  การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็น
คูส่ญัญาใน Derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
1.  ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็กาํไร 
(Speculate) 
2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของ 
    ทรพัยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 
4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่ 

เงนิฝาก 

หมายถงึ  ทรพัยส์นิดงัน้ี 
1.  เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอื 
    ตราสารอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัเงนิฝาก  
2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพือ่ 
     การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคาร 
    ออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ  ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะที่
เทยีบเคยีงไดก้บัเงนิฝาก โดยคู่สญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผู้
ฝากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคูส่ญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงได้
กบัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จาํนวน ณ เวลาใด ๆ 

ดชันีกลุม่สนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ  ดชันีทีจ่ดัทาํขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน หมายถงึ  ตราสารทางการเงนิทีม่เีงือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

ตราสารภาครฐัไทย หมายถงึ  ตราสารดงัน้ี 
1.  ตัว๋เงนิคลงั   
2.  พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.   
3.  พนัธบตัร B/E P/N ศุกกู หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลงั 
    หรอื กองทุนฟ้ืนฟูเป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ หมายถงึ  ตราสารทีม่รีปูแบบทาํนองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยที่
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รฐับาลต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอื
หน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหวา่ง
ประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ํ้าประกนั แต่ไมร่วมถงึตราสารที่
ออกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III หมายถงึ  ตราสารเพือ่การนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไมว่า่
ตามกฎหมายไทยหรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจาก
หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลสถาบนัการเงนิของ Basel 
Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซือ้ขาย 
หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

หมายถงึ  ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพือ่การซือ้ขาย
หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
1.  มกีารรวบรวมคาํเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอ 
    ซือ้หลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 
2.  มกีารกาํหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่กาํหนด 
    เกีย่วกบัวธิกีารในการซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการ 
    ลว่งหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไมอ่าจใชดุ้ลยพนิิจในการจดัการ 
    ซือ้ขายเป็นประการอื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมที ่
    จะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ  ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ  บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการ
จดัการกองทุนรวม หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการ
อนุญาตใหท้าํการซือ้ขายไดใ้น SET 

บรษิทัยอ่ย หมายถงึ  บรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบ
การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและ
เปิดเผยลา่สดุ  ทัง้น้ี หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ลา่สดุ 

บรษิทัใหญ่ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบ
การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและ
เปิดเผยลา่สดุ  ทัง้น้ี หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ลา่สดุ 

แบบ Filing หมายถงึ  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์
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ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่
กาํหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการกาํหนดประเภท
หลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ  ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการชาํระหน้ีตามตราสารทางการเงนิใน
ฐานะผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้า
ประกนั แลว้แต่กรณี 

หน่วย CIS หมายถงึ  หน่วยของกองทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ     

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์าร 
จดัการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผู้
ลงทุน ทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภท
สถาบนั  และกองทุนสว่นบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย Infra หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยู่
ในรปูแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ย   
    หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ย  
    ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม 
    กฎหมาย ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุน 
    ในลกัษณะ ทาํนองเดยีวกบักองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานตาม  
    1.  ทัง้น้ี ไมว่า่จะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย Property หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่
ในรปูแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ 
    คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 
    กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
2.  ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม 
    กฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 
3.  Foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ  หุน้กูท้ีม่กีาํหนดเวลาชาํระหน้ีไมเ่กนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อก
หุน้กู ้

B/E หมายถงึ  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ  ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่ ี
การเผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการ
ลงทุนของกองทุนนัน้ 
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CIS Operator หมายถงึ  บุคคลดงัน้ี 
1.  บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื 
2.  ผูท้าํหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการที่
ลงทุน 

Counterparty Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีคู่ส่ญัญา 

CRA หมายถงึ  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ที่
ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน เวน้แต่ทีก่าํหนดไวเ้ป็นการ
เฉพาะในภาคผนวก 5 สว่นที ่5 

Credit Derivatives หมายถงึ  Derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้น
เครดติของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคูส่ญัญา
ฝ่ายหน่ึงไปยงัคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดย
คูส่ญัญาฝ่ายหน่ึงซึง่มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิใหแ้ก่
คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเมือ่เกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการชาํระหน้ี 
(Credit Event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะ
ไดร้บัผลตอบแทนหรอืคา่ธรรมเนียมสาํหรบัการมภีาระผกูพนั
ดงักลา่ว 

Credit Event หมายถงึ  เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามที่
ระบุในขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

Credit Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัทาํโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิ
ความสามารถในการชาํระหน้ีตามตราสารหรอืสญัญา 

Currency Risk หมายถงึ  ความเสีย่งดา้น FX 

Delta หมายถงึ  อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอื
สญัญา กบัราคา underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่
กรณี 

Derivatives หมายถงึ  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

Derivatives on Organized Exchange หมายถงึ  Derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives 

Discount Rate หมายถงึ  อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช ้
ในการคาํนวณมลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ  ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

Foreign REIT หมายถงึ  กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้น้ี ไมว่า่กองทรสัตห์รอืกองดงักลา่วจะ
จดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 
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FX หมายถงึ  อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS หมายถงึ  ประเทศกลุม่อนุภมูภิาคลุม่แมน้ํ่าโขง (Greater Mekong 
Subregion) ซึง่ไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจนี 
(เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

Group Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนํา
อตัราสว่นการลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการมา
คาํนวณรวมกนั 

Guarantor Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง 
ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั 

International Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัทาํ Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
ระหวา่งประเทศ 

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  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา 

Market Price หมายถงึ  มลูค่าตามราคาตลาด 

MF หมายถงึ  กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF หมายถงึ  กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

National Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัทาํ Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
ภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ  มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

Net Exposure หมายถงึ  มลูค่าการลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไมว่า่เป็นการลงทุนโดยตรง
หรอืโดยออ้มผา่นการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่ห้
ผลตอบแทนโดยอา้งองิอยูก่บัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมี
ความเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

Non-retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภท
สถาบนั ซึง่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุน
ทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทุนรวมเพือ่
ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 
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Notional Amount หมายถงึ  มลูค่าตามหน้าสญัญาของ Derivatives 

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

Options หมายถงึ  สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า” ในมาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

OTC Derivatives หมายถงึ  Derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives  

P/N หมายถงึ  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

Portfolio Duration หมายถงึ  อายเุฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการคาํนวณ 
คา่ตามมาตรฐานสากล 

Product Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภททรพัยส์นิ 

PVD หมายถงึ  กองทุนสาํรองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

Regulated Market หมายถงึ  ศนูยก์ลางทีจ่ดัชอ่งทางการสือ่สารระหวา่งผูค้า้เพือ่ใหเ้กดิการ
เจรจาต่อรองซือ้ขายตราสารระหวา่งกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลู
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดงักลา่วอยูภ่ายใต้
การกาํกบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่าํหน้าทีก่าํกบั
ดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบั
หลกัทรพัย ์

Repo หมายถงึ  ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (Repurchase 
Agreement) 

Retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (Retail Mutual Fund) 

Reverse Repo หมายถงึ  ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repurchase 
Agreement) 

SBL หมายถงึ  ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 
(Securities Borrowing and Lending) 

Securities Lending หมายถงึ  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

SET หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

Share Warrants หมายถงึ  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

Single Entity Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา 

SIP หมายถงึ  Specific Investment Products 

SN หมายถงึ  ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  
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Sovereign Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตรา
สารมถีิน่ทีอ่ยู ่ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินดัชาํระ
หน้ีของรฐับาลของประเทศนัน้ 

TBMA หมายถงึ  สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market 
Association) 

TSFC หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการ
ใหส้นิเชื่อเพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance 
Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

TSR หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable 
Subscription Right) 

Underlying หมายถงึ  สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

WFE หมายถงึ  World Federation of Exchanges 
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1.  ชื่อ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม :  

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เจแปนนิส อคิวติี ้  

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Principal Japanese Equity Fund 

1.3. ชื่อยอ่ :  PRINCIPAL JEQ 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้ 

1.6. การกาํหนดอายโุครงการ : ไมก่าํหนด  

1.7. อายโุครงการ : ไมก่าํหนด 

1.8. อายโุครงการถงึวนัที ่(กรณีกาํหนดอายเุป็นชว่งเวลา) :  ไมก่าํหนด 

1.9. เงือ่นไข (อายโุครงการ) : ไมก่าํหนด 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยูร่ะหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้
หรอืหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยจะพจิารณาชาํระเงนิคนื
ใหก้บัผูล้งทุน โดยไมนํ่าทรพัยส์นิทีจ่าํหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีน ในกรณีที ่ 

(ก) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็วา่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไมเ่หมาะสม หรอืไมม่ตีราสารทีส่ามารถ 
     ลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงในเรือ่งกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ  

(ค) กรณีทีไ่มส่ามารถลงทุนในกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV -- Japanese Equity Fund ได ้หรอืไม ่
     สามารถสรรหา และ/หรอืลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ทีม่นีโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 
     และ/หรอืนโยบายการลงทุนของโครงการไดเ้หมาะสม  

(ง) กรณีทีก่องทุนรวมมจีาํนวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไมเ่พยีงพอต่อการจดัตัง้กองทุนเพือ่ 
    สง่เงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 

(จ) กรณีมเีหตุใหเ้ชื่อวา่เพือ่เป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

ทัง้น้ี ในกรณียุตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้กองทุน
สิน้สดุลงในวนัทีแ่จง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

   1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทุนเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป   

   1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย 

2. จาํนวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม มลูค่าที่ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทนุที่เสนอขาย :  

2.1. จาํนวนเงนิทุนของโครงการ : 1,500,000,000.00 บาท  

2.2. เงือ่นไข (จาํนวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจาํนวนเงนิทุน
ของโครงการไดไ้มเ่กนิ 225 ลา้นบาท 

2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จาํนวนหน่วยลงทุน : 150,000,000.0000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  
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2.6. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 5,000.00 บาท  

2.7. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 5,000.00 บาท 

2.8. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : ไมก่าํหนด 

2.9. จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : ไมก่าํหนด 

2.10. มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไมก่าํหนด 

2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไมก่าํหนด 

2.12 รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จาํนวนมลูค่าขัน้ตํ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถา้ม)ี ใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อ 
หรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครอง
หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการอาจกาํหนดขึน้ในอนาคต เพื่อ
เป็นการอํานวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ทําการของบรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมลูค่าขัน้ตํ่าของการทํารายการสัง่ซื้อและ/
หรอืขายคนืหน่วยลงทุนได ้โดยถอืว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถอืหน่วยแล้ว เพื่อรองรบัรายการส่งเสรมิการ
ขายหรอืบรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็วา่เหมาะสมมากกวา่ การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขึน้อยูก่บั
ดุลยพนิิจของบรษิัทจดัการ ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั โดยหากมกีารเปลี่ยนแปลง
เงือ่นไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และ/
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย ์
หรือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ ื่นที่จะลงทุน :  

   3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เป็นทางเลอืกในการลงทุนทีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ เพื่อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนที่
เหมาะสมตามนโยบายการลงทุน โดยกองทุนจะนําเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียง
กองทุนเดยีว ซึง่จะสง่ผลใหม้ ีnet exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดงักลา่วคดิเป็นอตัราเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลกัทรพัย์อื่นใดที่ได้รบัความ
เหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต.ทัง้น้ี ผูล้งทุนควรมคีวามเขา้ใจและสามารถรบัความเสีย่งของความผนัผวนของการ
ลงทุนในต่างประเทศ  

3.2. ประเภทกองทุนรวมตามนโยบายกองทุน :  ตราสารทุน 

      3.3. ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund ) 

ชื่อกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : T. Rowe Price Funds SICAV -- Japanese Equity Fund 

กองทุนหลกัจดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศ : ลกัเซมเบริก์ (LUXEMBOURG) 

   3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ: กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ  

   3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : ไมม่ ี
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   3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

   3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า : การลดความเสีย่ง (Hedging) 

   3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) :  ไมล่งทุน  

   3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) มุง่หวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่นไหวตามดชันีชีว้ดั และในบาง 
   โอกาสอาจสรา้งผลตอบแทนสงูกวา่ดชันีชีว้ดั 

      3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark)  

   ดชันี TOPIX Index สดัสว่น (%):100.00 

การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรยีบเทยีบกบัดชันี TOPIX Index ซึง่เป็นตวัชีว้ดัของกองทุนหลกัโดยอตัรา
ผลตอบแทนขา้งตน้จะปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่น เพือ่คาํนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึง่
อยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่าํหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบลว่งหน้า
อยา่งชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัคา่อธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักลา่ว
ผา่นการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจ
ลงทุนได ้

อยา่งไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้กาํหนดของสมาคมบรษิทั
จดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของ
ตวัชีว้ดัไมไ่ดจ้ดัทาํหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักลา่วอกีต่อไป โดยบรษิทับรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลง
ดงักลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าผา่นการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุน
สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้

 3.10. ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน : จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น 

    3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

1)  กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ T. 
Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund (กองทุ นหลัก ) ช นิ ดห น่ วยลงทุ น  (Share Class) I 
(JPY)โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจด
ทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริก์ และกองทุนหลกัจดัตัง้ตามเกณฑ์ UCITS โดยกองทุนบรหิารและจดัการโดย T. 
Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l. และบรหิารเงนิลงทุนโดย T. Rowe Price International Ltd 

กองทุนหลกัมนีโยบายลงทุนในระยะยาวผ่านการเติบโตของมูลค่าการลงทุน โดยมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นบรษิทัใน
ประเทศญี่ปุ่ น กองทุนหลกัจะลงทุนอย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุนในตราสารทุนและที่
เกี่ยวขอ้งกบัตราสารทุนของบรษิทัที่จดัตัง้ในประเทศญี่ปุ่ นหรอืประกอบธุรกจิเป็นสว่นใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่ น โดย
ประเภทของหลกัทรพัย์ที่ลงทุนอาจจะรวมถงึหุ้นสามญั หุ้นบุรมิสทิธิ ์Warrant American Depository Receipts 
(ADRs) European Depository Receipts (EDRs) และ Global Depository Receipts (GDRs) และกองทุนจะ
ลงทุนไมเ่กนิ 30% ในตราสารหน้ีและตราสารตลาดเงนิ 

2)  บรษิทัจดัการจะสง่คาํสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัโดยใชเ้งนิสกุลเงนิเยนญีปุ่่ น (JPY) แต่ต่อไปอาจ
เปลีย่นเป็นสกุลเงนิอื่นได ้บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงสกุลเงนิซือ้ขายในกองทุนหลกัตาม
ความเหมาะสม  โดยคาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็น
สาํคญั 
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สว่นทีเ่หลอือาจพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหน้ีในประเทศทีม่อีายุไม่
เกิน 1 ปี โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อสํารองเงนิไวส้ําหรบัการดําเนินงาน รอการลงทุน หรอืรกัษาสภาพคล่องของ
กองทุน และบรษิทัจดัการอาจจะลงทุนในเงนิฝากต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอื
การหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

3) ในสว่นของการลงทุนในประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจาก
อตัราแลกเปลีย่น (hedging) โดยขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึง่พจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิใน
ขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางของค่าเงนิ, ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม
หากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาวา่ การป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย 
หรอืทาํใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ทีอ่าจไดร้บั ผูจ้ดัการกองทุนอาจไมป้่องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นก็
ได ้

ทัง้น้ี ในส่วนของการลงทุนในประเทศจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(structured note) รวมถึงตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรอืผู้ออก (issue/issuer) ตํ่ากว่าที่สามารถ
ลงทุนได ้(non-investment grade) และตราสารที่ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (unrated securities) และตรา
สารทุนของบรษิทัทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted securities) 

อน่ึง ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถเขา้ลงทุนในกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity ทีจ่ดทะเบยีน
ในประเทศลกัเซมเบริก์ หรอืกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนดงักล่าว ไม่เหมาะสมอกีต่อไป 
เชน่ กรณีทีผ่ลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศตํ่ากวา่ผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ทีม่นีโยบายการลงทุนใกลเ้คยีงกนั
อย่างมนีัยสาํคญั หรอืตดิต่อกนัเป็นระยะเวลานาน หรอืขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลงอย่างมนีัยสาํคญั จนอาจมี
ผลกระทบต่อการลงทุนหรอืค่าใชจ้่าย หรอืการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสอืชีช้วนหรอืโครงการ 
หรอืเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทําความผดิรา้ยแรงตามความเหน็ของหน่วยงานทีก่ํากบัดแูลกองทุนต่างประเทศ หรอื
เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบที่สง่ผลต่อการดําเนินงานของกองทุนในฐานะผูล้งทุน หรอืในกรณีที่มกีองทุนอื่นที่มี
นโยบายใกล้เคียงกันและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบรษิัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุน
ดงักล่าวเป็นผลดต่ีอผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิี่จะนําเงนิไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มนีโยบายการลงทุนสอดคลอ้งหรอืใกลเ้คยีงกบั กองทุน 
T. Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity โดยถอืว่าได้รบัมตจิากผูถ้อืหน่วยแลว้ ซึ่งในการพจิารณาลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศนัน้ บรษิัทจดัการจะพจิารณาโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลกั ทัง้น้ี 
บรษิทัจดัการจะมหีนงัสอืแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 15 วนั ก่อนทีจ่ะนําเงนิไปลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศอื่นอย่างไรกต็ามหากบรษิทัจดัการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดทีม่นีโยบายสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการ บรษิทัจดัการอาจยกเลกิกองทุน หรอืดาํเนินการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่เปลีย่นแปลง
นโยบายการลงทุนกไ็ด ้ 

ในกรณีที่กองทุนหลกั มกีารลงทุนในหลกัทรพัย์ ตราสาร และ/หรอืสญัญาของบรษิัทที่มไิด้จดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหน้ีที่ไม่ได้ร ับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated 
securities) และ/หรอืตราสารหน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในระดบัทีต่ํ่ากวา่อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่ามารถลงทุนได ้
(Non-investment grade) ในอตัราสว่นทีม่ากกวา่รอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนต่างประเทศ บรษิทัจดัการ
จะปรบัลดสดัสว่นการลงทุนในกองทุนต่างประเทศดงักล่าว เพื่อใหอ้ตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัย ์ตราสาร และ/หรอื
สญัญาของบรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนอยูใ่นตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted company) และ/หรอืตราสารแห่งหน้ีทีไ่มไ่ดร้บัการ
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรอืตราสารหน้ีที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบัที่ตํ่ากว่า
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อนัดบัความน่าเชื่อถอืที่สามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) มอีตัราส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เจแปนนิส อคิวติี ้ดงัน้ี 

1)   บรษิทัจดัการจะปรบัลดส่วนการลงทุนในกองทุนหลกั ภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัที่รบัทราบขอ้มูลการลงทุน
หลกัทรพัย์ ตราสาร และ/หรอืสญัญาของบรษิัทที่มไิด้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted company) 
และ/หรอืตราสารแห่งหน้ีที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรอืตราสารหนี้ที่มี
อนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นระดบัทีต่ํ่ากวา่อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) เกนิ
รอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนต่างประเทศ ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณี
จาํเป็นและสมควร ทีท่าํใหไ้มส่ามารถดาํเนินการไดภ้ายในระยะเวลาขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะดาํเนินการใหเ้สรจ็สิน้
โดยไมช่กัชา้ ทัง้น้ีเพื่อไมใ่หอ้ตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยด์งักล่าวเกนิกวา่รอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เจแปนนิส อคิวติี ้

2)   หากการดําเนินการปรบัสดัสว่นการลงทุนในกองทุนหลกั มผีลทาํใหก้ารลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งทรพัยส์นิในต่างประเทศ 
(offshore investment) ซึง่จะสง่ผลใหก้องทุนม ีnet exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดงักล่าวโดยเฉลีย่ในรอบ
ปีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80  ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนบรษิทัจดัการจะดําเนินการพจิารณาคดัเลอืกกองทุน
ต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดมิ โดยกองทุนต่างประเทศดงักล่าวจะมนีโยบายการลงทุนสอดคล้องกบั
วตัถุประสงค์ และ/หรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพิล เจแปนนิส อิควติี้ และมคีุณสมบตัิตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดําเนินการให้เสรจ็สิน้โดยไม่ชกัช้า และ
จะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

3)   หากเกดิกรณีใดๆที่ทําใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถดําเนินการคดัเลอืกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่แทน
กองทุนเดมิได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะดําเนินการเลกิกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัย์สนิที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงนิตามจํานวนที่รวบรวมได้หลงัหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวขอ้งของกองทุน (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทุนทีถ่อืต่อจํานวนหน่วยลงทุนที่
จาํหน่ายแลว้ทัง้หมดในกรณีทีบ่รษิทัจดัการอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการเปลีย่น/โอนยา้ย กองทุนจะยกเวน้ไมนํ่าเรื่อง
การลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งทรพัย์สนิในต่างประเทศ (offshore investment) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนม ีnet exposure ที่
เกี่ยวขอ้งกบัความเสีย่งต่างประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบปีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 
มาบงัคบัใช้ในช่วงดําเนินการคดัเลอืกและเตรยีมการลงทุนในกรณีที่กองทุนหลกัมมีูลค่าทรพัย์สนิสุทธลิดลงใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังต่อไปน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด  

ในกรณีเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี และปรากฎวา่
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางทีก่องทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอรไ์ปลงทุนมกีารลดลง   

1. มฐีานะการลงทุนสทุธขิองกองทุนต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชน้ีอยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ
ของกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอร ์

2. มฐีานะการลงทุนสทุธใินหน่วยของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชตีัง้แต่รอ้ยละ 80 ขึน้ไปของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอร ์โดยกองทุนต่างประเทศไมม่วีตัถุประสงคก์าร
ลงทุนในทาํนองเดยีวกบักองทุนรวมดชันีหรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ 

การลดลงของมลูคา่ทรพัยส์นิใหห้มายความถงึการลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิณ วนัใดวนัหน่ึงลดลงเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทาง 

2. ยอดรวมของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางดงักลา่วลดลงในชว่งระยะเวลา 5 วนัทาํการใดตดิต่อกนัคดิ
เป็นจาํนวนเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางนัน้ 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เจแปนนิส อคิวติี ้     16 

เงือ่นไข ในกรณีทีก่องทุนหลกัมมีลูคา่ทรพัยส์นิสทุธลิดลงในลกัษณะดงักลา่วบรษิทัจดัการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  แจง้เหตุทีก่องทุนหลกัมมีลูคา่ทรพัยส์นิลดลง พรอ้มแนวทางการดาํเนินการขอบรษิทัจดัการกองทุนรวม โดย
คาํนึงถงึประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมใหส้าํนกังานและผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วนัทาํ
การนบัแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ  

(2)  ปฎบิตัติามแนวทางการดาํเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันบัแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทุน
ปลายทางทีป่รากฎเหตุ  

(3)  รายงานผลการดาํเนินการใหส้าํนกังานทราบภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัทีด่าํเนินการแลว้เสรจ็ 

(4)  เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ีส่นใจจะลงทุนเพือ่ใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุนรบัรู้
และเขา้ใจเกีย่วกบัสถานะของกองทุนรวม ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งดาํเนินการใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้ง
เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนินการดงักลา่วดว้ย  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะดาํเนินการใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนินการดงักลา่ว 

ทัง้น้ี ระยะเวลาในการดาํเนินการตามขอ้ (2) บรษิทัจดัการสามารถขอผอ่นผนัต่อสาํนกังาน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิใ์นกรณีทีม่กีารดาํเนินการเปลีย่น/โอนยา้ย/เลกิกองทุน กองทุนจะยกเวน้ไมนํ่าเรือ่งการลงทุน
หรอืมไีว้ซึ่งทรพัย์สนิในต่างประเทศ (offshore investment) ซึ่งจะส่งผลให้ net exposure ที่เกี่ยวขอ้งกบัความเสี่ยง
ต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน มาบงัคบัใชใ้นชว่งดาํเนินการ
คดัเลอืก และ/หรอื เตรยีมการลงทุน และ/หรอื เลกิกองทุนดงักลา่ว  

กองทนุหลกัทีก่องทุนจะลงทุน คอื T. Rowe Price Funds SICAV -- Japanese Equity Fund มรีายละเอยีด
ต่อไปน้ี 

ชื่อกองทุน   :T. Rowe Price Funds SICAV -- Japanese Equity Fund  

Class   : Class I (JPY) (สาํหรบัผูล้งทุนสถาบนั) 

ประเภท    : กองทุนรวมตราสารทุน 

อายโุครงการ   : ไมก่าํหนด 

วนัจดัตัง้กองทุน  : 16 ธนัวาคม 2005  

จดทะเบยีนประเทศ  : ลกัเซมเบริก์ 

สกุลเงนิของกองทุน  : EUR 

สกุลเงนิของ Class ทีล่งทุน : JPY 

วนัทาํการซือ้ขาย   : ทุกวนัทาํการของธนาคารในลกัแซมเบอรก์ 

การจา่ยปันผล    : ไมจ่า่ย 

บรษิทัจดัการ    : T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l. 

ผูบ้รหิารเงนิลงทุน  : T. Rowe Price International Ltd 

ผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน : JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 

นโยบายการลงทุน  : เพื่อเพิ่มมูลค่าของการลงทุนในระยะยาวผ่านการเติบโตของมูลค่าการลงทุน 
โดยกองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นบรษิทัในประเทศญี่ปุ่ น กองทุนจะลงทุนอย่าง
น้อย 70% ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนในตราสารทุนและที่เกี่ยวขอ้งกบั
ตราสารทุนของบรษิทัที่จดัตัง้ในประเทศญี่ปุ่ นหรอืประกอบธุรกจิเป็นส่วนใหญ่ที่
ประเทศญี่ปุ่ น โดยประเภทของหลกัทรพัยท์ี่ลงทุนอาจจะรวมถงึหุน้สามญั หุน้บุ



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เจแปนนิส อคิวติี ้     17 

ริ ม สิ ท ธิ ์  Warrant American Depository Receipts (ADRs) European 
Depository Receipts (EDRs) และ Global Depository Receipts (GDRs) และ
กองทุนจะลงทุนไมเ่กนิ 30% ในตราสารหน้ีและตราสารตลาดเงนิ  

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives)เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรอืเพือ่
วตัถุประสงคใ์นการลงทุน และใชเ้พือ่ป้องกนัความเสีย่ง 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวม  

Management Fee   : 0.75% 

คา่ธรรมเนียมอื่นๆ  : 0.10% 

คา่ธรรมเนียมรวม (TER)  : 0.85%  

ตวัชีว้ดั (Reference index)   : TOPIX Index (Total Return Index) 

Bloomberg ticker  : TRPJEIJ:LX 

ISIN     : LU1823088627   

กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV -- Japanese Equity Fund ที่จดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริก์ เป็นกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป (retail fund) และเป็นกองทุนที่จดัตัง้ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective 
Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งของประเทศลกัเซมเบริก์ ซึ่ง เป็นสมาชกิสามญั
ของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด ์
(hedge fund)  

รายละเอยีดของกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV -- Japanese Equity Fund แปลมาจากหนังสอืชีช้วน (Master 
Prospectus) ของกองทุนหลกั ทา่นสามารถดขูอ้มลูของกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี ่www.troweprice.com 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศซึง่จะสง่ผลใหก้องทุนม ีnet exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน:  

        3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่น
อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ
ก.ล.ต หรอืประกาศคณะกรรมการตลาดทนุกาํหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการก.ล.ต หรอื
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมการตลาดทุน ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอื
เพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินท ัว่ไป  

 1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

1.1  ตราสารหน้ี 

1.1.1  พนัธบตัร 

1.1.2  ตัว๋เงนิคลงั 

1.1.3  หุน้กู ้ (ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.1.4  ตัว๋แลกเงนิ 
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1.1.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

1.1.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.1.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.1.8  ตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารหน้ีตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามทีส่าํนกังาน
กาํหนดเพิม่เตมิ  

1.2  ตราสาร Basel III 

2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงัน้ี 

2.1 ไมม่ขีอ้กาํหนดหรอืเงือ่นไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงนิลงทุนในตราสาร 

2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้าํเนินการให้
มกีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทุนสามารถ
ขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่นํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ยา่ง
สมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักลา่วตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูที่
เชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.4   ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักลา่วเพือ่ชาํระหน้ีการคา้ B/E หรอื P/N 
ดงักลา่วตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2  ธนาคารออมสนิ  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักลา่วตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จา่ยหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จาํนวน
รวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนที่ 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   

 ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 
 กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย 

1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงนิทัว่ไปใน
สว่นที ่1 ขอ้ 2 

1.2 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไมใ่ชก้บัการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแทง่) 

1.2.1   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF กองทุนสามารถลงทุนได ้



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เจแปนนิส อคิวติี ้     19 

1.2.2   มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วธิคีํานวณตามสดัส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
single entity limit ของกองทุนนัน้ 

1.2.3   มีการลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
Product Limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 

1.2.4   มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Global Exposure Limit ของกองทุนนัน้ 

1.3 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทุนรวมฟีดเดอร ์

ส่วนที่ 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนที่ 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivativeตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุ  

1.  ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอื
หลายอยา่ง ดงัน้ี 

1.1  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

 ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบัน  (Spot Price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั ้น   ทัง้น้ี  ราคาของ 
underlying อื่นทีไ่มใ่ช่ดชันี หรอื underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอยา่ง
กวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลายดว้ย 

2. เงือ่นไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมือ่ 

2.1  กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ยา่ง
ชดัเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

2.2.1  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives on Organized 
Exchange) 

2.2.2  กรณีเป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (OTC 
Derivatives) ในประเทศไทย ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นธนาคารพาณิชย ์ธนาคารทีม่กีฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรอืผูค้า้สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
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2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าสิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็น
ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้
นัน้กต็าม 

3.  หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

 บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคลอ่งในจาํนวนทีเ่พยีงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ 
และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

4. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 

 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไมใ่ชส่ิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การ
ลงทุนใน derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

 บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี 

5.1  ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่
15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักลา่วเป็นวนัหยดุทาํการของ บลจ.  ให้
คาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

5.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมนียัสาํคญั ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่าย
หน่ึงคาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3  คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่น
อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.หรือประกาศคณะกรรมการตลาดทุน กําหนดดงัต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิ
ประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น 

ทัง้น้ี การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรอืเป็นการทํา
สญัญาในประเทศที่มหีน่วยงานกํากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO 
หรอืทีม่กีารซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน 
GMS 

ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินต่างประเทศทัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

1.1  ตราสารทุนต่างประเทศ ไดแ้ก่ 

1.1.1 หุน้ 

1.1.2  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants) 

1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferereble Subscription Right) 

1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 
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1.1.5  ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่าํนกังานกาํหนดเพิม่เตมิ 

1.2  ตราสารหน้ีต่างประเทศ 

1.2.1  พนัธบตัร 

1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 

1.2.3  หุน้กู ้ (ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.2.4  ตัว๋แลกเงนิ 

1.2.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

1.2.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.2.8  ตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารหน้ีตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่าํนกังานกาํหนดเพิม่เตมิ  

1.3  ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 

2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงัน้ี 

2.1  ไมม่ขีอ้กาํหนดหรอืเงือ่นไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงนิลงทุนในตราสาร 

2.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้าํเนินการใหม้ี
การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทุนสามารถขายคนื
ผูอ้อกตราสารได)้  

2.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่นํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ยา่ง
สมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักลา่วตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได้
ซึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.4 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักลา่วเพือ่ชาํระหน้ีการคา้  B/E หรอื P/N             
ดงักลา่วตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2  ธนาคารออมสนิ  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7 

ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักลา่วตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จา่ยหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จาํนวน
รวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนที่ 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS ในต่างประเทศ 

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 
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2.1   มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงนิทัว่ไป
ในสว่นที ่1 ขอ้ 2  

2.2   เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

2.2.1.  การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่าํกบัดแูลดา้น
หลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO  หรอืเป็นหน่วยของ
กองทุน CIS ต่างประเทศทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ 
WFE  

2.2.2.  CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานกาํกบัดแูลทีเ่ป็นสมาชกิ
สามญัของ IOSCO   

2.2.3  ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าว
ตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑก์ารกํากบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการสาํหรบักองทุนเพือ่
ผูล้งทุนรายยอ่ยของประเทศนัน้ 

2.3   ประเทศทีก่าํกบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักลา่วมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอยา่งเพยีงพอทัง้น้ี 
ตามรายชื่อประเทศทีส่าํนกังานกาํหนด 

2.4   ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมกีารจาํกดัการ
กูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจาํเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการลงทุน
ดงัน้ี (ไมใ่ชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํ
แทง่) 

2.4.1   มกีารลงทุนในทรพัย์สนิซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที่ MF สามารถลงทุนได้ใน≥80% ของ 
NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้ 

2.4.2   มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ single entity limit ของ MF นัน้ ทัง้น้ีหลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยส์นิที่
เป็น SIP 

2.4.3   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์product limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

2.4.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF (investing 
fund) นัน้ 

2.5   ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 
ต่างประเทศดงักลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทุนทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณี
ทีม่คีวามจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน
โดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความจาํเป็น และคา่ธรรมเนียมที่
เกีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักลา่วไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

ส่วนที่ 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศของผูร้บัฝาก 
ดงัน้ี 

  1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

  2. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
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  3. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 

ส่วนที่ 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุ  

1.  ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลาย
อยา่งดงัน้ี 

1.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

 ในกรณีที่ derivatives อ้างองิกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาที่อ้างองิดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั 
(spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้น้ี ราคาของ Underlying อื่นที่
ไม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที่ยอมรบัอย่างกว้างขวางและ
เปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลายดว้ย 

2  เงือ่นไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต่้อเมือ่ 

2.1 กรณี MFไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจน
ในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Derivatives อยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

2.2.1  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives on Organized 
Exchange) 

2.2.2  กรณีเป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (OTC Derivatives) 
ในต่างประเทศ ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิตบุิคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลโดยหน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็น
สมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าสิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้ง 

เป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้
กต็าม 

3.  หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคลอ่งในจาํนวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุน
อาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมือ่ Derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไป
ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

4.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไมใ่ชส่ิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การ
ลงทุนใน Derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงัน้ี 

5.1 ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูคา่ยุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 และ
วนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักลา่วเป็นวนัหยุดทาํการของ บลจ.  ใหค้าํนวณและแจง้มลูคา่
ยตุธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมนียัสาํคญั ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึง
คาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี
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5.3 คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ:  

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิของ
กองทุนรวม ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกําหนดดงัต่อไปน้ี ในกรณีทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ
ตลาดทุนประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราสว่นการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผ ูอ้อกทรพัยสิ์นหรือค ู่สญัญา (Single Entity Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade  

      แต่ตํ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ใมจ่าํกดัอตัราสว่น 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี
ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

4.1  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้น้ี เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาล
เป็นประกนั  

 

ไมเ่กนิ 20% 

(หรอืไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่ างป ระ เท ศห รือผู้ มี ภ าระผู กพัน มี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้
Credit Rating แบบ  National Scale ซึ่ ง
ประเทศนัน้ต้องมี Sovereign rating อยู่
ในระดบัที ่Investment grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1   เป็นตราสารหน้ี ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ 
ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ใน
ประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีด
ตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระ ≤ 397 วนั นบั
แต่วนัทีล่งทุน ทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ี
ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงนิ  

ไมเ่กนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงู
กวา่ 

(1) 10%  หรอื 

(2) น้ําหนกัของตราสารทีล่งทุน 

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

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด และขนาดย่อม
แหง่ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศ
ไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  

5.4   ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade 

5.5   ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี > 397 วนั นบัแต่
วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated 
market  

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี  

6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย หลกัทรพัย์
สาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้กีารเพกิถอนการเป็น
หลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทย
หรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักลา่วซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอื
ของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึบรษิทั
ทีอ่ยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้กีารเพกิถอนหุน้
ออกจากการซือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1 

6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.4.1  เป็นตราสารหน้ี ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผู้ออกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ . 
ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน

ไมเ่กนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงู
กวา่ 

(1) 10% หรอื 

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

ประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี  ≤ 
397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน และไมไ่ดม้ลีกัษณะ
ตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  ผูม้ภีาระผกูพนัตาม
ตราสารดงักลา่วตอ้ง บุคคลดงัน้ี 

6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที ่

             ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ ี

             ลกัษณะทาํนองเดยีวกบับุคคลตามขอ้ 

             6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกีําหนดวนัชําระหน้ี > 397 วนั 
นับแต่วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ 
regulated market 

6.5   ธุรกรรมดงัน้ี ทีคู่ส่ญัญาม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment 
Grade 

        6.5.1  OTC Derivatives  

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

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา 
แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 
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ส่วนที่ 2 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกล ุ่มกิจการ (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการ
เดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 
กบับรษิทัดงักล่าว  

  

ไมเ่กนิอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่อตัราใด
จะสงูกวา่ 

(1)  25%  

(2)  น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุน 

      ใน Benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั group limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของกองทุน 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนที่ 3 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีนิ่ตบุิคคล
ตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบุิคคล
ดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย หรอืคูส่ญัญา ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

(ไมร่วมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคูส่ญัญา
ตาม reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

-  รวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ในรอบปี
บญัช ีเวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุ
โครงการ < 1 ปี   ใหเ้ฉลีย่ตามรอบ
อายกุองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายุ
กองทุน  คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้น้ี 
เฉพาะ MF ทีม่อีายโุครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 

2.1   B/E P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดด้าํเนินการให้
มกีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที่
กฎหมายกาํหนด หรอืมเีงือ่นไขให ้MF สามารถขายคนืผู้
ออกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝาก
เกนิ 12 เดอืน  

2.3   total SIP ตามขอ้ 4 ของสว่นน้ี แต่ไมร่วมถงึตราสารหน้ี ตรา
สารกึง่หน้ีกึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

2.3.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในสว่นที ่1 
: อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิ
หรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

 

รวมกนัไมเ่กนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

2.3.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ investment 
grade หรอืไมม่ ีcredit rating 

3 หน่วยลงทุน CIS ทีจ่ดัตัง้ตามกฎหมายไทย ไมเ่กนิ 20% 

4 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

4.1  ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่ส ัญญา (single entity 
limit) 

4.2  ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุนหรอื Basel lII ทีม่อีนัดบั
ความน่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ํ่ากวา่ที่
สามารถลงทุนได ้(non-investment grade / unrated) 

รวมกนัไมเ่กนิ 15% 

 

5 Derivatives ดงัน้ี 

5.1  การเขา้ทาํธุรกรรม Derivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การลด
ความเสีย่ง (Hedging) 

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่อียู ่ 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของกองทุนไมม่ขีอ้กาํหนด
เกีย่วกบั product limit 

ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหน่ึง กรณีทีเ่ป็นการลงทุนของ MF  

 ทุกกองทุนรวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจีาํนวน
หุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั
นัน้  

2 ตราสารหน้ี ตราสาร Basel III ของผู้
ออกรายใดรายหน่ึง  

(ไมร่วมถงึตราสารหน้ีภาครฐัไทยหรอื
ตราสารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability)  
ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงนิสําหรบั
รอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหน้ีสนิดงักล่าว 
ของเจา้หน้ีทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงนิกูย้มืจากกจิการที่
เกีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มหีน้ีสนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผย
ในงบการเงนิสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด รวมถึงกรณียงัไม่
ครบกําหนดการจดัทํางบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร ให้
ใช้อตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อก
ตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารที่ออก
ใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับตํ่ ากว่า investment grade 
หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การ
จดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีที่
ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้ พิ จ า รณ า เป็ น ร าย โค ร งก า ร 
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงัน้ี 

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม แหง่ประเทศ
ไทย  

7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

9. บล. 

10.สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบับุคคล
ตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื กองทุน CIS 
ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทุนดงัน้ี 

  (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  
(1.1)  มขีนาดเลก็  
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

“ทัง้น้ี การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุน เรือ่ง การลงทุนของกองทุน” 

หมายเหตุ: หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักลา่วได้
จดัทาํงบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่าํหนดโดยคณะกรรมการ
กาํหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบั
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ในระดบัสากล เชน่ International FinancialReporting Standards (IFRS) หรอื United States  
GenerallyAccepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

ส่วนที่ 5 : การดาํเนินการเมื่อทรพัยสิ์นที่ลงทนุขาดคณุสมบตัิหรือการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไป
จนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

(1)   จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและ
จดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักลา่ว 
ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)   จาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไมเ่กนิ
กวา่ 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ 

(3)    เมือ่บรษิทัจดัการสามารถจาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัิ
เปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ 
จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้าํหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิ
มกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ 
ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักลา่ว 

2.  ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนด แต่ต่อมาการลงทุนไมเ่ป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

(1)   จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จาํนวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไมเ่ป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํ
การนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจน จดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไมล่งทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทุนทีก่าํหนด 

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั 
แต่ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 

(ก)  ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตาม
ประเภททรพัยส์นิ สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใช้
เงนิ ตามอตัราสว่นการลงทุน (Product Limit) 

(ข)  ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสดุทา้ยของระยะเวลา 5 วนัทาํการดงักลา่ว สาํหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณี
ตามขอ้ (3) (ก) เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 

(4)  เมือ่บรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ําหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทาํรายงาน
ขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่มี
การแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เจแปนนิส อคิวติี ้     31 

(5)  ในกรณีที่กองทุนมหีุ้นของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมสี่วนไดเ้สยีใน
กจิการทีล่งทุน (concentration limit) ตามทีก่ําหนดในสว่นที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) 
และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ีดว้ย 

(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จาํนวนทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุน เวน้แต่กรณีจาํเป็นและสมควรโดยไดร้บั
การผอ่นผนัจากสาํนกังาน 

(ข)  ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอีาํนาจควบคุม หรอืยืน่คาํขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซือ้ ในกรณีที่
ทรพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักลา่วเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอื
เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซือ้ 

ความในขอ้ 2 มใิหนํ้ามาใชก้บักองทุนรวมฟีดเดอร ์ในสว่นทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของ
กองทุนต่างประเทศทีไ่มเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration 
limit) โดยใหด้าํเนินการตามทีก่ําหนดในขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 แลว้แต่กรณี 

3. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ก่อนวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี หากปรากฏวา่มกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนั
ทาํการตดิต่อกนั 

(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จาํนวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไมเ่ป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัครบ
ระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2)  หา้มมใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการเพื่อขยายวงเงนิสาํหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอรด์งักลา่วที่
ไดจ้ดทะเบยีนไวก้บัสาํนกังานแลว้ จนกวา่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศจะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนด 

(3)  ในกรณีทีม่กีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศทีม่ผีูร้บัผดิชอบการบรหิาร
จดัการกองทุนดงักลา่วเป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม และมกีารเรยีกเกบ็
คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยอื่นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอรห์รอืผูถ้อืหน่วยลงทุนในลกัษณะทีซ่ํ้าซอ้นกบักองทุนรวม
หรอืกองทุนต่างประเทศ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเกีย่วกบั
ความสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงดงักลา่ว รวมถงึเหตุผลและความจาํเป็นในการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยนัน้ 
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว  

(4)  ในกรณีทีอ่ตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอรเ์ป็นไปตามทีก่าํหนดแลว้ ใหจ้ดัทาํรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ 
จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว  รวมถงึวนัทีอ่ตัราสว่นเป็นไปตามทีก่าํหนด และจดัสง่รายงานต่อ
สาํนกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีเ่ป็นไปตามทีก่าํหนดนัน้”   

4. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้หลงัวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี หากปรากฏวา่มกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนั
ทาํการตดิต่อกนั 

(1)  ดาํเนินการตามขอ้ 3 (1) และ (4)  

(2)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนดงักลา่วภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่
ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลา 180 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว   
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5.  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่กําหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียูเ่ดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

6.  ในกรณีที่มเีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจําเป็นอื่นใดทําใหบ้รษิทัจดัการไมส่ามารถดําเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็วา่การดาํเนินการดงักลา่วจะไมเ่ป็นประโยชน์
ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจดาํเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุน
เป็นสาํคญั และตอ้งสง่รายงานเกีย่วกบัการดาํเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทัง้น้ีใน
การจดัสง่รายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถดําเนินการโดยวธิกีารเผลแพร่บนเวบ็ไซด์ของ
บรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.กาํหนด 

ส่วนที่ 6 : การดาํเนินการเมื่อการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัสว่นการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการ
ตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1.1  จดัทาํรายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่าํใหม้กีารลงทุนไมเ่ป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน  รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ แลว้แต่กรณี ภายใน
วนัทาํการถดัจากวนัทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

1.2  ดําเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดําเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 2 ในสว่นน้ี 

2. ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดัการ
ดาํเนินการแกไ้ขสดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัทีส่ดัสว่นการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจดัการจะได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดงักล่าว  ทัง้น้ีทางบรษิทัจดัการจะไมน่บัช่วงระยะเวลา 30 วนั
นบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเดมิในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใช้บงัคบั โดยวธิกีาร
ดงักล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีที่ครบกําหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัสว่นการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการ
ตอ้งไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ (Class of Unit) :  

4.1. การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี 

4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี 

 

(3)  เมื่อครบระยะเวลาตาม (2) แลว้หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมยงัไม่สามารถแกไ้ขได ้หา้มบรษิทัจดัการกองทุนรวม
ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกวา่จะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนด” 
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5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนคร ัง้แรก:  

5.1.   ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

5.2.   รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.2.1  การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชี
กองทุนรวม) 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่และดาํเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญั พร้อมกบัคําสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่าํ
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มอืผู้ลงทุน คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 
(เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่ําการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาทาํการ  

สําหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น  

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นนิติบคุคล  

สาํเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อาํนาจลงนามของนิตบุิคคล  

ตวัอยา่งลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม  

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

5.2.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วิธีการส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอยีด
ในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
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2. สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสาร
ได ้ 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ 
ผูส้นใจสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

วนัเวลาส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดร้ะหวา่งวนัและเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั ผูส้ ัง่ซือ้สามารถทาํการ
สัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัทาํการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมา
จากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ ัง่ซือ้สามารถทาํการสัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัทาํการ
สดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ในกรณีทีส่ามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจาํนวนเงนิทุนโครงการทีก่าํหนดใน
รายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ  

ในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อ
หน่วยลงทุน บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมต่ํ่ากวา่ 
5,000 บาท 

ราคาส ัง่ซื้อกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายทีค่าํนวณไดเ้มื่อสิน้วนัทําการทีไ่ดร้บัเงนิจาก
กองทุนตน้ทาง เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นเขา้  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะถอืวา่วนัทีค่าํส ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีมคีวามสมบรูณ์ครบถว้นต่อเมื่อ
เป็นวนัทําการขายหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการได้รบัคําสัง่ซื้อ หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบรูณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้
ทาง  

การส่งคาํส ัง่ซื้อและชาํระค่าซื้อหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จํานวนดว้ยเงนิ ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี 
บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถสง่คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้
ม)ี พรอ้มชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจาํนวนทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทั
จดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยชาํระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์(เชค็หรอืดราฟต ์ขดี
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากซึ่งบรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน) 
คาํสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

สําหรบัเช็คหรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีเงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชีอื่นใดที่บรษิัท
จดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  
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(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชีออม
ทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เจแปนนิส อคิวติี”้ 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนาคารซี
ไอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย์ ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อ
จองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เจแปนนิส อคิวติี”้  

(3)  บญัชีอื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัท
จดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนสว่นสรุปขอ้มูลสาํคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ  

ทัง้น้ีการชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การชําระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็
เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้  

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสาร
ได ้โดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการ
กําหนด และหลกัฐานการชําระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารที่บรษิทัจดัการยอมรบั ส่งโทรสาร
ไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัคาํสัง่ซือ้และไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วย
ลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะมอบสาํเนาคาํ
สัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร 

ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผู้สนใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถนําเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิาร
ของบรษิทัจดัการ มาชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เจแปนนิส อคิวติี้” ซึ่งเป็น
กองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วนัทําการนับแต่วนัทีท่ี่ระบุในใบคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ทัง้น้ี 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นไดถ้งึวนัสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

หากวนัที่ทีร่ะบุในใบคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัทําการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิดการเสนอ
ขายไปแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ที่ระบุในใบคําสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุน
รวมอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

5.2.3 เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน 

       5.2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการ 
  ได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนได้ทํารายการเพื่อจดัสรรหน่วย 
  ลงทุนให้ผูส้ ัง่ซื้อแลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนได ้
  บนัทกึขอ้มลูการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้  
  ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยทุน 
  ไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

5.2.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ไม่ขายหน่วยลงทุนให้กบัผู้ส ัง่ซื้อนัน้ และกรณีที่เป็นเช็คหรอืดราฟต์ บรษิัทจดัการจะส่งเช็คหรอื
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ดราฟต์นัน้คืนให้กบัผู้ส ัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้น้ี
บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนดําเนินการดงักล่าวแทนบรษิัท
จดัการได ้

5.2.3.3  ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเห็นว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืทําให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดําเนินการตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่
จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

        5.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

    1. ในกรณีทีจ่าํนวนเงนิทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ไมต่รงกบัจาํนวนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทั 
                   จดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิทีบ่รษิทั 
                   จดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

    2. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ได้รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดย 
                   พจิารณาตามวนัทีส่ ัง่ซือ้ และไดร้บัชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนเตม็จาํนวนแลว้ 

                   ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ 

1. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจํานวนที่ส ัง่ซื้อ ทีไ่ดร้ะบุในใบคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดย
พจิารณาตามวนัที่ไดร้บัใบคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัที่ระบุในใบคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน 

บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิัทจดัการ
ไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเกนิกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะ
จดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัคําสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนและไดร้บัชาํระค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วย
ลงทุนไมเ่พยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อ
และที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ (Pro Rata) ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหรอืไม่
จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาตามความเหมาะสมโดยไม่
จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าคําสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรือทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรือ
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไม่
จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

       5.2.5 การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน  

5.2.5.1 เมือ่สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณีดงัต่อไปน้ี ให้
การอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สดุลง 

(1)  ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไปมกีารจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึง 35 
ราย  

(2) ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกวา่หน่ึงในสาม
ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
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(3) ในกรณีทีม่เีหตุอนัจําเป็นและสมควร ทาํใหก้องทุนไมส่ามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนและวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

5.2.5.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่าง หรอืหลงัจากการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึ
การยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมตัิ
จดัตัง้กองทุนสิน้สดุลงในวนัทีแ่จง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกดิขึน้จากเงนิที่ไดร้บั
จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนภายในหน่ึงเดอืนนับแต่วนัสิน้สดุระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการไม่
สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานัน้ได้อนัเน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิัท
จดัการเอง บรษิัทจดัการจะชําระดอกเบี้ยในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วนัที่ครบ
กาํหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการชาํระเงนิคา่จองซือ้จนครบถว้น 

เพื่อประโยชน์ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายไดแ้ลว้ตามวรรคหน่ึง ใหใ้ชร้าคาตามมูลค่าที่
ตราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดาํเนินการคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนตามรายละเอยีดขา้งตน้ เวน้แต่ สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

5.2.5.3 ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนที่
จดทะเบยีนไวต้่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรร
หน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนสว่นทีไ่ม่ได้
รบัการจดัสรรแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีทีส่มควรและจาํเป็นจนทาํใหไ้มส่ามารถ
คนืเงนิดงักลา่วไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทนุ  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิหรอืชําระเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซือ้สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน
ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ ตามรายละเอยีดในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มี
รายละเอยีดระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่า
สัง่ซื้อตามวธิกีารในคําขอเปิดบญัชกีองทุนของผู้ส ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณา
จ่ายคืนเงนิดงักล่าวด้วยวธิีการที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้น้ี บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เป็นผูด้ําเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทั
จดัการได ้ 

เงื่อนไขอื่นๆ   

กรณีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ย
เหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักลา่วใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการ
ภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่มกีารสง่คําสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ําเนินการตาม
คําสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอื
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บรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก:  

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิัทจดัการจะเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 วนัทําการ
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

6.2.1 การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชีกองทุนรวม (สําหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชี
กองทุนรวม) 

 6.2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและดําเนินการใหผู้ส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญัที่ผู้
ลงทุนควรทราบ พรอ้มกบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัให้มี
หนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อ
ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้
หน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ทําการทุกแห่งของ
บรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ที่
บรษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต 

6.2.1.2 สาํหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการ
ขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น 

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา 

 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นนิติบคุคล 

 สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนา
ถกูตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล 

 ตวัอยา่งลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม 

 สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

6.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

6.2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
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วิธีการส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสาร
ประกอบการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี ่

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

2. สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทาง 
   โทรสารได ้หรอื 

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดขึน้ โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ 

วนัเวลาส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึ 15.30 น. โดยบรษิทัจดัการจะกําหนดวนัเริม่ทํา
การขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย 
และวนัทาํการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัทาํการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้
ม)ี และวนัทําการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจาก
กองทุนหลกั (ถา้ม)ี 

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ 
ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาทาํการรบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ดงักลา่ว ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ 
ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ราคาส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ภายใน 2 วนัทาํ
การ หลงัจากวนัทาํการขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมต่ํ่ากวา่ 5,000 บาท 

การส่งคาํส ัง่ซื้อและชาํระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

1.   ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนทัง้จาํนวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุ
รวมน้ี บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.   ผูส้นใจลงทุนสามารถสง่คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการ
กาํหนด (ถา้ม)ี พรอ้มชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจาํนวนทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยชาํระดว้ยเงนิสด เชค็ 
ดราฟต ์คาํสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 

สาํหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ยบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน 

(1)     กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัช ีกระแส
รายวนั ชื่อบญัช ี“บลจ.รนิซเิพลิ” 
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(2)     กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนาคารซี
ไอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซิเพลิ 
เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน” 

(3)  บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทัจดัการจะ
ระบุรายละเอยีดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ 

ทัง้น้ีการชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การชาํระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิ
คา่ซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ 

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสารได ้
โดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด 
(ถา้ม)ี สง่โทรสารพรอ้มหลกัฐานการชําระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไป
ยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3. เมือ่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัคาํสัง่ซือ้และไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วย
ลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะมอบสาํเนาคาํ
สัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  

    6.2.3 เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน  

6.2.3.1     การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัท
จดัการได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนได้ทํารายการเพื่อ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้แลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีน
หน่วยลงทุนได้บนัทึกขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้น้ีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ําเนินการเป็น
อยา่งอื่นได ้

ในกรณีที่การชําระเงนิด้วยคําสัง่หกับญัชธีนาคาร เช็คหรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงนิจากธนาคารของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะระงบัการขาย
หน่วยลงทุนแก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะดําเนินการนําส่งเช็คหรอืดราฟต์นัน้คืนแก่ผู้
ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่ได้รบัเช็คหรอืดราฟต์นัน้คนืจากธนาคาร
ผูเ้รยีกเกบ็ ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืดําเนินการ
ดงักลา่วแทนบรษิทัจดัการได ้ 

6.2.3.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ 

6.2.3.3  ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทั
จดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ดําเนินการตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
นัน้ๆ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

6.2.4    การจดัสรรหน่วยลงทุน  

6.2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทั
จดัการได้รบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลให้
จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ 
“สัง่ซื้อก่อนไดก้่อน” ตามวนัที่ไดร้บัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดช้ําระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว 
หากในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร 
บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้และทีส่ามารถจดัสรร
ไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata)  

6.2.4.2  ในกรณีที่จํานวนเงนิที่ระบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจํานวนเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการสามารถเรยีกเก็บได้จริงในวนัทําการขายที่บรษิัทจดัการทํา
รายการ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจํานวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการ
สามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

6.2.4.3  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการจดัสรรแลว้ให้แก่ผู้ถอื
หน่วยลงทุนในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัทาํการถดัจากวนัทาํการขายหน่วย
ลงทุนของคาํสัง่ซือ้นัน้ๆ 

6.2.4.4  ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทั
จดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่
บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

6.2.5  การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน  

ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จด
ทะเบยีนไวต่้อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิทัจดัการจดัสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการ
จดัสรรแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทําการขายหน่วย
ลงทุนนัน้ 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทนุ  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ นําฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผู้ส ัง่ซื้อ หรอืชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ   
ผูส้ ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการ
อํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของ
ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่มม่รีายละเอยีดระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในคําขอเปิดบญัชกีองทุนของผู้ส ัง่ซื้อได้ บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจ
มอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ําเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทน
บรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอื่นๆ   

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรงุ เพิม่เตมิวธิกีารชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 
โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่ง
ของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน  

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 
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7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุน
การขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติมวิธีการซื้อหน่วยลงทุน
ดงัต่อไปน้ี 

2.1 การซื้อหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ  

2.2 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ได้แก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอน
เงินอัต โนมัติ  (automatic teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์  (telebanking) 
อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มีลกัษณะเดียวกัน ทัง้น้ีการให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

2.3 การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่นๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้ 

3.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการขายหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะติด
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักลา่ว ลว่งหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี ่ทาํการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน  

4.  กรณีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ย
เหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักลา่วใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการ
ภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่มกีารสง่คําสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ําเนินการตาม
คําสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอื
บรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่มม่ยีอดคงเหลอืและไมม่กีาร
ทาํธุรกรรมใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า  

6.  บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขาย
หน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

7.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ตามที่
บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั โดยบรษิัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าและบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดดงักล่าว
ลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัดาํเนินการทีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทั
จดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไมไ่ด ้หรอืกรณีจาํเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้
การเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยทนัท ี

6.3 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุน : ไมต่อ้งแจง้ลว่งหน้า 
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7.  การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  

7.1. ชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการจะเริม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน 30 วนัทาํการนบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วิธีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงนิหรอืเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน อยา่งใดอยา่งหน่ึง โดย
กรอกรายละเอยีดในคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ที่
บรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้
เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี และนําส่งได้ที่
บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหรอืสามารถส่งคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงั
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

เอกสารประกอบการส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสง่คาํสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั
จดัการเป็นอยา่งอื่น 

กรณีผ ูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบคุคลธรรมดา 

 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผ ูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบคุคล 

 สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึ
เวลา 15.00 น.  

บรษิทัจดัการกาํหนดใหว้นัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นวนัทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทาํการของ
ประเทศของกองทุนหลกั และวนัทาํการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทาํการทีบ่รษิทัจดัการ
ไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  
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บรษิทัจดัการจะแจง้วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใหท้ราบลว่งหน้า โดยประกาศ ณ สาํนกังานของ
บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักลา่ว ตามที่
บรษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สาํนกังานของ
บรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่ํานวณได ้ภายใน 2 
วนัทําการ หลงัจากวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ไมต่ํ่ากวา่มลูคา่ขัน้ตํ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

การชาํระค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะดําเนินการชําระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการ
คํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
จากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะชําระเงนิให้ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทํา
การนับแต่วนัคํานวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามที่ไดร้บัการผ่อนผนั และหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อน
กําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยบรษิัท
จดัการจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืโดยนํา
เงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการ
ยอมรบั เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้
ความประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีทีช่ําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ
จะจดัส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรอืโดยวธิกีารที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร หรอืโดยให้
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการดงักลา่ว  

หรอืบรษิทัจดัการจะดําเนินการใหม้กีารหกักลบหน้ีกนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีที่ไม่มรีายละเอียดระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการไม่สามารถ
ชําระเงนิให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามวธิกีารในคําขอเปิดบญัชีกองทุนรวมของผู้ส ัง่ขายคนืได้ บรษิัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการ
เหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ําเนินการคนื
เงนิดงักลา่วแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ 

1. คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ขายคนืถูกตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บัและ
ได้ทํารายการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวนหน่วยลงทุนตาม
ทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจํานวนหน่วยลงทุนที่ส ัง่ขายคนื ทัง้น้ีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการ
เป็นอยา่งอื่นได ้
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ทัง้น้ี ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีจํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วย
ลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
ดงักล่าวมผีลทําใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีลูค่าตํ่ากวา่มลูค่าหรอืมจีาํนวนตํ่ากวา่จาํนวน
หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขายคนื
หน่วยลงทุนทัง้หมดตามจาํนวนทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูค่าหรอืจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักลา่ว บรษิทั
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทํา
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจาํนวนหน่วยลงทุนทีท่ํารายการขายคนืสมบูรณ์แลว้ ในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการขายคนืหน่วยลงทุนของคาํสัง่ขายคนืนัน้ ๆ  

3. ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ
อื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการอาจชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมกาํหนด 

การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์
ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็น
ผูด้ําเนินการนําสง่ เวน้แต่กรณีบรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จากสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณมลูค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผอ่นผนั หรอืโดย
ใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ําเนินการนําสง่และหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการ
ชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม
คาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”  

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจาก
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้ง ที่ที่ทําการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

เงื่อนไขอื่นๆ   

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักลา่ว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  เชน่ การเพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

1.1  การขายคืนหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัิ (Automatic Redemption Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ  
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1.2  การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ได้แก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอน
เงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) อนิเทอรเ์น็ต 
หรอืสื่ออื่นใดที่มลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้น้ีการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่สาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

1.3 การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่นๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้

2.  กรณีผูข้ายคนืหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไมช่ดัเจน และบรษิทัจดัการไมส่ามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้มว่า่ดว้ยเหตุใด 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักลา่ว  

ทัง้น้ี ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงสง่คาํสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการ
ภายใน 3 วนันับแต่วนัที่มกีารส่งคําสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการได้ดําเนินการตาม
คําสัง่ขายคนืทางโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั 
หรอืบรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม โดยเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศ
รายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทั
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   

4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารทํา
ธุรกรรมใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า  

5.  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัท
จดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  ทุกวนัทาํการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : - 

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า  

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมต่อ้งแจง้ลว่งหน้า  

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ไมม่ ี

 8.   การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  

8.1. ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

            - บรษิทัจดัการ 

            - ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

            - หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2  รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :   

 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึง่มาจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการจะตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอื
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หวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ 
เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น  

8.2.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

  วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ 
มายงักองทุนน้ีสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มอืผูล้งทุน คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร
อื่นใดที่บรษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี ไดท้ี่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนื ในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจ้งเพิม่เติมในอนาคต และสามารถสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอื
เอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ
กําหนด (ถ้าม)ี และนําส่งได้ที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เมื่อบรษิทัจดัการได้ทํา
รายการสบัเปลี่ยนแลว้ ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้
เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

  ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะยกเวน้ขอ้กําหนดเรื่องมูลค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที ่  
  ประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(สาํหรบัผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมโดยปฏิบตัิเช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัข้อ การเสนอขายภายหลงัการ
เสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น)  

  8.2.2 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง 

 วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ี ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของ
บรษิทัจดัการ สามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคาํสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัไดท้ี่
บรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาทาํการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจ
แจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี และ
นําสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื และบรษิทัจดัการจะดําเนินการนําเงนิทีไ่ดจ้าก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางน้ี ไปชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตาม
รายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการกําหนด เมื่อบรษิทัจดัการไดท้ํารายการสบัเปลี่ยนแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิ
ถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

 8.2.3 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

วนัเวลาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการ ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.30 น.  
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ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะถอืวา่วนัทีค่ําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อซื้อกองทุนน้ีมคีวามสมบูรณ์ครบถว้นต่อเมื่อ
เป็นวนัทําการขายหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการไดร้บัคําสัง่ซื้อ หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิทั
จดัการกาํหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบรูณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง หรอื  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการ ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.00 น.  

บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทํา
การของประเทศของกองทุนหลกั และวนัทําการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทําการที่
บรษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะแจง้วนัทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทั
จดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่
บรษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทั
จดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่ํานวณไดภ้ายใน 2 วนัทํา
การ หลงัจากวนัทาํการทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคาํสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี ที่
สมบูรณ์และบรษิทัจดัการได้รบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และได้ทํารายการสบัเปลี่ยน
แลว้ บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีค่าํนวณไดภ้ายใน 
2 วนัทาํการ หลงัจากวนัทาํการทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคําสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด 
(ถา้ม)ี ทีส่มบูรณ์ และไดท้ํารายการสบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
(ถา้ม)ี  

เงื่อนไขในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

1. กรณีทีก่องทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทางและผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยมจีาํนวนหน่วยลงทุน
หรอืมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลทําให้หน่วยลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนมมีูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหรอืจํานวนหน่วย
ลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนทัง้หมดตามจาํนวนทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้น้ีหากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูค่าหรอืจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักล่าว บรษิทั
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการ
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน และแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2.   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏิเสธการทํารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเก็บ
ค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอตัราและวิธีการที่บรษิัทจดัการ
กาํหนด  
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เงื่อนไขอื่นๆ   

1. บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เชน่ การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอน
เงนิอตัโนมตัิ (automatic teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต 
หรอืสื่ออื่นใดที่มลีกัษณะเดียวกนั ทัง้น้ีการให้บรกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

1.2 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้ 

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศ
รายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

3. บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็
วา่คาํสัง่สบัเปลีย่นใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทาํใหเ้กดิความเสีย่งทาง
กฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่
ดาํเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการดาํเนินการ  

9. การชาํระค่ารบัซื้อคืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรพัย  ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน :  

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานก่อน 
และไม่ถอืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่ําหนดดงักล่าวตอ้งสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั  

10. การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ :  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํส ัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่าํหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

(1)  บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ
ดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจาํเป็นทาํใหไ้มส่ามารถจาํหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลา
ปกต ิซึง่เหตุดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
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(2) มคีําสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามที่
ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา  

10.2 การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีําสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถงึการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนื
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวด้วย
วธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน 
และหลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจาก
ผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการ
อาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักลา่วแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งชาํระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ตามลาํดบัวนัทีส่ง่คาํสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

11.  การไม่ขายไม่รบัซื้อคืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามส ัง่ :  

11.1  บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนืหรอืคําสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้
ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) ไมส่ามารถคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี การไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนืหรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสัง่ที่ไดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัคําสัง่ซื้อ 
คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ให้กระทําได้ไม่เกนิ 1 วนัทําการ เวน้แต่
ไดร้บัผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้น ซึ่ง
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมนียัสาํคญั  

(ก) ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้น้ี เฉพาะใน
กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 
ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  
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(ข) มเีหตุการณ์ทีท่าํใหไ้มส่ามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรแีละทาํใหไ้มส่ามารถโอนเงนิ
ออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค) มเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลา
ปกต ิซึง่เหตุดงักลา่วอยูเ่หนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบ
แลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน้ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทํา
ดงัต่อไปน้ี  

1. การกระทาํทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระทาํทีเ่ป็นการปฏบิตัติามคาํสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อีํานาจตาม
กฎหมาย  

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบั
ลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  

(5)  อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้าร
จดัการอนัเน่ืองมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไมส่ามารถดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุน
ได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการดํารงความเพยีงพอของ
เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนสว่นบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อ
ขายหลกัทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์และการจดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ใหก้ระทาํไดไ้มเ่กนิ 3 วนัทาํการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไมข่าย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน หรอืหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
รายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดย
พลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้าํนักงาน
ทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกนิหน่ึงวนัทาํการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมดาํเนินการ
ดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม
เปิด ณ วนัทําการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้าํนักงานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรบัคําสัง่
ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
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(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอื
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถงึการ
เปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมข่าย ไมร่บัซือ้คนื หรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอื
คําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแลว้ หรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรอืหยุด
รบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย
ราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป
และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการ
ขายหน่วยลงทุน หยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ
สถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
แจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คีาํส ัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12. การหยดุขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ :  

เพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจาํเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ
ของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บรษิทั
จดัการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลา
ทีเ่หน็สมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วนัทําการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปได ้

13. เงื่อนไขและข้อจาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน : ไมม่ ี

14. การจ่ายเงินปันผล :  
14.1. นโยบายการจา่ยเงนิปันผล : ไมจ่า่ย  

    14.2. หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล :  

    14.3. กาํหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จาํกดัในการจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน : ไมม่ ี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เร ียกเกบ็จากกองทุนรวมและผ ูส้ ัง่ซื้อหรือผ ูถ้ือหน่วยลงทุน :  

15.1.  คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) : 
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.75  ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ
ของกองทุนรวม  

15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

 รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

 ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั 
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15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

 รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

 ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ ใช้ในการคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิทัง้สิน้หกัดว้ยมลูค่าหน้ีสนิทัง้สิน้ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการ
จดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่าํนวณ 

15.2.4. คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน : ไมม่ ี

15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย : ไมม่ ี

15.2.6. คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่น ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

1.  ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และ
คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่า่ยจรงิ 

2. คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่า่ยจรงิ 

3. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดัสมัมนา
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม การส่งเสรมิการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสญัญาต่างๆ อนั
เกี่ยวเนื่องกบักองทุน และค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้น้ี ค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเรยีกเกบ็จากกองทุน
ตามจาํนวนทีจ่า่ยจรงิ 

4.  คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการดาํเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิเชน่ 

4.1   ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรพัยห์รอืตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้่ายในการโอนหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายใน
การจดัทาํเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้า่ยในการเบกิเอกสารสทิธใินหลกัทรพัย ์เชน่ ใบ
หุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรบัโอนหลักทรพัย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขาย
หลกัทรพัย ์ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบนัการเงนิที่เกี่ยวขอ้งกบั
การบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ทําให้กองทุนสามารถลงทุนใน
หลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้ 

4.2   ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการจดัทําบญัชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย
ในการสอบบญัช ีคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัทาํรายงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

4.3   ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการขายและหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เช่น คา่จดัทาํ ค่าผลติ และนําสง่คาํ
ขอเปิดบญัชีกองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน คําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุน คําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ใบยืนยนั 
ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบกํากบัภาษี (ถา้ม)ี รายงานการถอืหน่วยลงทุน แบบฟอรม์ รายงาน หรอืเอกสาร
อื่นใดที่ใชเ้พื่อประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการจดัทําและผลติ
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เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และ
ค่าใชจ้่ายในการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวธิกีาร
ซือ้ขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  

4.4   ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการขอมต ิสรุป
มต ิและตรวจสอบมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
การประกาศหนงัสอืพมิพ ์ 

4.5   ค่าใชจ้่ายในการจดัทํา ผลติ และนําสง่เอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกําหนด เช่น หนังสอื ชี้
ชวน รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกีย่วกบัขอ้มลูการจดัการ
กองทุนรวม เพื่อนําส่งแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรอื
ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่นๆ ของกองทุน  

4.6   ค่าใชจ้่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการดําเนินงานของกองทุนเป็น
ภาษาต่างประเทศ  

4.7   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทําตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมกาํหนด  

4.8   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชําระหน้ีด้วยทรพัย์สินอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบรหิารทรพัย์สิน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บรกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรกึษา
กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธหิรอืเพื่อ
ตดิตามหน้ีสนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เกดิจากการจาํนํา จาํนอง ปลดจาํนํา จาํนอง ประเมนิราคา คา่ภาษอีากร ประกนัภยั  

4.9   คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอกอื่น ๆ 
เพือ่ประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

4.10 คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยตามสญัญาระหวา่งกองทุนและบุคคลภายนอก เชน่ สญัญาแต่งตัง้
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่าย  

4.11 คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ เชน่ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหน้ีสนิของกองทุน  

5.  ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าตดิต่อสือ่สาร ค่าประกาศหนังสอืพมิพ ์
คา่เดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ  

6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และชําระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชเีมื่อ
เลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบญัชกีองทุน ค่าใชจ้่ายในการชําระเงนิ 
หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไมม่ารบั
เงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่นําเชค็ไปขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใชจ้่ายในการวางทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการ
จดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่า่ยจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่า่ยจรงิ 

8.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการฟ้องรอ้งบรษิัทจดัการให้
ปฏบิตัหิน้าที่หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืเมือ่ไดร้บัคาํสัง่จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่า่ยจรงิ 
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9.  คา่ใชจ้่ายในการลงประกาศหนงัสอืพมิพท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกําหนด เช่น การประกาศมลูค่าทรพัยส์นิ
สทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 

10.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการตดิต่อสือ่สารกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน เพือ่แจง้ขา่วสารขอ้มลู
ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกําหนด 
หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถงึคา่ใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 

11.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 

12.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืเขา้ทําธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนื
เมือ่บรษิทัจดัการมเีหตุจาํเป็นตอ้งบรหิารสภาพคลอ่งของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว ตามทีจ่า่ยจรงิ 

13.  ค่าใชจ้่ายในการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่า่ยจรงิ 

14.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน หรอืตามที่สาํนักงาน ก.ล.ต. 
อนุญาตตามทีจ่า่ยจรงิ 

15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน 

คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนจะไมเ่กดิรายการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซอ้นจากการ
ขายหน่วยลงทุนทีเ่รยีกเกบ็โดยกองทุนหลกั เน่ืองจากกองทุนรวมหลกัจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุน 

15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี 

15.3.3.1  คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN) 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วย
ลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน  

15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วย
ลงทุน  ทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
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หมายเหตุ 

บรษิทัจดัการจะหกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมลูคา่หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการจะตอ้งชาํระ
ใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกัคา่ธรรมเนียมจากคา่ซือ้หน่วยลงทุน 
(กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

15.3.4.   คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

  รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด  

15.3.5.   คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

  รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนกาํหนด  

15.3.6.   คา่ปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่าํหนดในโครงการ (Exit Fee) :  

  รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : ไมม่ ี

15.3.7.   คา่ธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี 

   รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

1. คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้และขายคนื (ถา้ม)ี  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถกูเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้และคา่ขายคนืหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

2. บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ใน
กรณีที่ผูล้งทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนดําเนินการ ใด ๆ ให้
เป็นกรณีพเิศษ นอกเหนือจากการดําเนินการตามปกตขิองบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืให้
ดําเนินการที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น 
คา่ธรรมเนียมการขอเปลีย่นขอ้มลูทางทะเบยีนใหม ่เชน่ หนงัสอืรบัรองสทิธ ิหนงัสอืรบัรองการโอน
หน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้
ลงทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจรงิหรอืตามอตัราที่บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุนกาํหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักลา่ว  

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน/ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์เมื่อมกีารซื้อขาย
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี กบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผู้ลงทุน ตาม
มลูคา่การซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ขายหน่วย
ลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจดัการอาจกําหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอํานวยความ
สะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในหนงัสอืชีช้วน
สว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั ทัง้น้ี หากมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้้
ลงทุนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

15.4. วธิกีารคาํนวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนียม :  

1. การคํานวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน และ หวัขอ้
คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอื
ภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้  
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2. การคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุน จะคาํนวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัทาํการถดัจากวนัสิน้เดอืน 
หรอืตามระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเก็บตามที่จ่ายจรงิ ในทางบญัชี
บรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจา่ยทัง้จาํนวนหรอืทยอยตดัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยของกองทุนเฉลีย่เทา่กนัทุกวนัตาม
ระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้น้ี การตดัค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  

4. ในกรณีทีม่ลูคา่ของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมมมีลูคา่ไมน้่อยกวา่ 50 ลา้น
บาท หากต่อมากองทุนรวมมมีลูคา่ลดลงน้อยกวา่ 50 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการ
จดัการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

4.1 คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ตอ้งเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่มส่งูกวา่อตัรารอ้ยละของคา่ธรรมเนียมเดมิทีบ่รษิทั
จดัการเรยีกเกบ็ในชว่งเวลาทีก่องทุนรวมมมีลูคา่ไมน้่อยกวา่ 50 ลา้นบาทโดยคาํนวณตามมลูคา่ทีต่รา
ไวข้องหน่วยลงทุน  

4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการจดัการในอตัราที่
แสดงไดว้า่เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  

มลูคา่ของกองทุนรวมใหค้าํนวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมลูคา่ทรพัยส์นิหรอืมลูคา่ทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทุนรวมเทา่นัน้  

15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยตามขอ้ “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการ
จะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. สาํหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียม และ/หรอืคา่ใชจ้่ายจากทีไ่ดร้ะบุไวใ้น
โครงการ 

(1.1) บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั โดย 

(ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 

(ข) ปิดประกาศในทีเ่ปิดเผย ณ สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาของบรษิทัจดัการสาํนกังานใหญ่และ
สาํนกังานสาขาของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ  

  (1.2) แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัเปลีย่นแปลง  

(1.3) ให้เพิ่มค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม  และหรือ 
คา่ใชจ้า่ยภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

2. กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของคา่ธรรมเนียมและ/หรอืคา่ใชจ้า่ย 

(2.1) เปิดเผยขอ้มูลเรื่องดงักล่าวให้ผูล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารที่เหมาะสม ภายใน 3 วนัทําการนับ 
แต่วนัที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายดงักล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบรษิัท 
จดัการกองทุนรวมหรอืทางหนังสอืพมิพ์หรอืจดัให้มขีอ้มูลเรื่องดงักล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขาย 
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
(ถา้ม)ี 
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(2.2) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอื 
คา่ใชจ้า่ย 

3. ในกรณีทีเ่ป็นการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอื
คา่ใชจ้า่ยเดมิตามทีร่ะบุไวล้่าสดุในโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
ที่เพิม่ขึ้นดงักล่าวได้ต่อเมื่อได้รบัมติโดยเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกนัเกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

4. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้าํเนินการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ 

(4.1) ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่ 
วนัทีม่กีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วเพิม่ข ึน เชน่ เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์อง 
บรษิทัจดัการ หรอืทางหนงัสอืพมิพห์รอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วไว ้ ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วย 
ลงทุนทุกแหง่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(4.2) แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอื 
คา่ใชจ้า่ย 

16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และ
ราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  

16.2.  เงือ่นไขพเิศษ :  

1.   บริษัทจดัการจะคํานวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด 

บรษิทัจดัการจะใช้ราคาหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ณ สิน้วนัทําการ ในการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

อน่ึง ในการใช้อตัราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิเป็นเงนิบาท บรษิัทจดัการจะใช้อตัรา
แลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ วนัทําการคํานวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิ
สทุธเิป็นเงนิบาท  

ทัง้น้ี หากข้อมูลดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใิช้อตัราแลกเปลี่ยนที่
อา้งองิจากแหล่งอื่น ภายใต้ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลีย่นจาก APEX หรอื 
Reuter ณ วนัทําการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. หรอื
ระบบอื่นใดที่มกีารเผยแพร่ขอ้มูลและสามารถอา้งองิได ้เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิ
สุทธิเป็นเงนิบาท โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงจะต้องเป็นไปตามที่ประกาศสมาคม หรือประกาศที่
เกีย่วขอ้งกาํหนด 

2. บรษิทัจดัการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1) คํานวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทําการ ภายใน 2 วนัทําการถดัไป เวน้แต่
กรณีกองทุนหลักมีวนัหยุดทําการต่อเน่ืองกันตัง้แต่ 2 วนัขึ้นไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่า
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ทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทําการโดยไม่ชกัชา้ ทัง้น้ี ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่
บรษิทัจดัการไดร้บัขอ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุนหลกั 

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วนัทาํการถดัไป โดยในการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ใน
การคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเวน้แต่กรณีกองทุนหลกัมวีนัหยุดทํา
การต่อเน่ืองกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บรษิทัจดัการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทาํการโดยไมช่กัชา้ ทัง้น้ี ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัขอ้มลู
มลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุนหลกั  

(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ของวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วนัทําการถัดไป เว้นแต่กรณี
กองทุนหลกัมวีนัหยุดทําการต่อเน่ืองกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บรษิทัจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัทําการซื้อขาย
หน่วยลงทุนล่าสุดโดยไม่ชักช้า ทัง้น้ี ภายในวนัทําการถัดจากวนัที่บริษัทจดัการคํานวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาวนัทาํการขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2.4) ในกรณีที่ประกาศตาม (2.3) ไดก้ระทําผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคา 
(NAV Center) หรอืช่องทางอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรบั บรษิัทจดัการจะประกาศ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัทําการถดัไปกไ็ดเ้วน้แต่กรณีที่กองทุนหลกัมี
วนัหยุดทําการต่อเน่ืองกนัตัง้แต่ 2 วนัขึ้นไป บรษิัทจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุน
ลา่สดุโดยไมช่กัชา้ ทัง้น้ี ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อ
สิน้วนัทาํการทีค่าํนวณนัน้  

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี  

(1)   ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(2)  ดาํเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มลูดงักลา่วในช่องทางทีเ่หมาะสม โดยบรษิทัจดัการ
จะประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

(3)  จดัให้มีข้อมูลดงักล่าวไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และสถานที่ทุกแห่งที่
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใชซ้ื้อขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบนั บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการโดยวธิกีารใดๆเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบขอ้มลู
ดงักลา่วแทนการประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  

ทัง้น้ี ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่มส่ามารถประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการได ้
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่า
หน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพิมพ์รายวนั หรอืติดประกาศที่บรษิัท
จดัการและจะประกาศในชอ่งทางดงักลา่วขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทาํไดโ้ดยไมช่กัชา้ 
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บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และ
ถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

3.  การใชต้วัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
หรอืจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(3.1) คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิ ีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล สาํหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม
ตําแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคํานวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตดั
ทศนิยมตาํแหน่งที ่5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตดั
ทศนิยมตําแหน่งที ่5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีค่ํานวณไดใ้น 
(3.2)  

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งที่ 5 
ทิง้  

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการคาํนวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะนํา ผลประโยชน์
นัน้รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 

เงื่อนไขพิเศษ:  

บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ 16.2 เมือ่มเีหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี  

1. เมือ่บรษิทัจดัการไมข่ายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ตามกรณีทีร่ะบุไวใ้นโครงการ หรอืตามประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืเป็นวนัหยดุทาํการซือ้ขายของ
กองทุน และ/หรอืกองทุนหลกั และ/หรอืตวัแทนขายของกองทุนหลกั โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะชว่ง
ระยะเวลาดงักล่าว  

2. เมือ่มเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักลา่ว 

16.3. แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งที่ไม่สามารถประกาศทาง
เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการได้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาท ิระบบ
เผยแพรข่อ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศที่
บรษิทัจดัการและจะประกาศในชอ่งทางดงักลา่วขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทาํไดโ้ดยไมช่กัชา้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอื
ว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกวา่ 30 วนั  

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง :  

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งน้อยกวา่หน่ึงสตางค ์หรอืต่างจาก
ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
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บรษิทัจดัการจะจดัทําและสง่รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนัทําการนับ
แต่วนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัให้มสีําเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ทําการของบรษิัท
จดัการเพื่อใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักลา่วจะมรีายการอยา่ง
น้อย ดงัต่อไปน้ี  

(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้ง 

(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  

(3) สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทัง้น้ี เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้
สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง  

ในกรณีที่เหตุของความผดิพลาดซึ่งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหน่ึงมผีลต่อเน่ืองต่อการ
คาํนวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษิทัจดัการจะแกไ้ข
ราคาหน่วยลงทุนใหถ้กูตอ้งนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งดว้ย  

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป และคดิ
เป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บรษิัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ยอ้นหลงันับแต่วนัที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการ
ดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้
ไป และคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง 

(1) จดัทาํรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัทาํการถดัจาก
วนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกตอ้ง และสง่รายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัทํา
การถดัจากวนัที่คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อให้ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงาน
ดงักล่าวภายในวนัทําการถดัจากวนัที่บรษิัทจดัการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้น้ี รายงาน
ดงักลา่วจะมรีายการอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้ง  

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  

(ค)  สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 

(ง)  การดาํเนินการของบรษิทัจดัการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง  

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะจดัให้มสีําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทําการของบรษิัทจดัการ เพื่อให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ใน
หนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลู
ในรายงานดงักลา่ว  

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ื้อหรอื
ขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และ
การชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว  
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(5) จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และสง่รายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้
สําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัทําตาม (1) ให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บรษิัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่สาํเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่การทีร่าคาหน่วย
ลงทุนไมถ่กูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี  

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บรษิทัจดัการจะ
ปฏบิตัดิงัน้ี  

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุน
เป็นจํานวนซึ่งมมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่
ถกูตอ้ง  

หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่า
จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจา่ยเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบั
ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิัท
จดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เวน้แต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักลา่ว  

(ข)  กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไมม่หีน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บรษิัทจดัการจะ
ปฏบิตัดิงัน้ี  

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน
เป็นจํานวนซึ่งมมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคา
ใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน  

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วย
ลงทุนทีถ่กูตอ้ง  

หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อย
กว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจํานวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของ
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บรษิทัจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่
อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยหรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุ
ดงักลา่ว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
รายใดมมีลูค่าไมถ่งึหน่ึงรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ที่มกีารจ่ายเงนิให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
บรษิัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสรจ็ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ื้อ
หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจา่ยเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้ 

4. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคา
ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้ 

   17. ชื่อผ ูเ้กี่ยวข้อง :  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  

     ชื่อ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

     ชื่อ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) : ไมม่ ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : ไมม่ ี

17.5. ทีป่รกึษา : ไมม่ ี

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

   ชื่อ : นางสาว ซซูาน  เอีย่มวณิชชา 

ชื่อ : นาย สชุาต ิ พานิชยเ์จรญิ 

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 

ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอีย่มวณิชชา 

ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท ์

บรษิทั เอส พอีอดทิ จาํกดั 

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

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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   18.  รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทนุรวม :  

  18.1. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่ 31 มกราคม 

  18.2. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 มกราคม 2558 

  18.3  รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

  วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: ไมเ่กนิ 1 ปีนบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการ   
  จะแจง้ใหท้ราบในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : ไมเ่กนิ 1 ปีนบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทั
จดัการจะแจง้ใหท้ราบในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

19. การขอมติของผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ :  

1.  การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแก้ไขวธิกีารจดัการ หากมไิดก้ระทําตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏวา่มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิรอ้ยละ 55 
ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ บรษิทัจดัการจะสง่เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการขอ
มตแิละการนบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้  

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคสอง หมายความวา่ มตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจาํนวน
หน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ 

2. ในกรณีที่การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระทําตามมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุน ให้
บรษิทัจดัการแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข 

3.  ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคน และ
ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัแห่งทอ้งถิน่อย่างน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัที่ไดร้บัความเหน็ชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิแลว้แต่กรณี 

4.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการทีเ่ป็นเรือ่งเกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงระยะเวลา 
และหรอื ประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รบัความเห็นชอบจากทัง้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุน
รวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมก่อน  

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
ขอ้กําหนดในขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การขอมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เตมิ
โครงการเป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

20. ข้อกาํหนดอื่นๆ  :  

1.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมเีหตุจาํเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจกูย้มื
เงนิหรอืเขา้ทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดต่้อเมือ่  

(1)  คูส่ญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  

(2)  ระยะเวลาการชาํระหน้ีจดัอยูใ่นชว่งเวลาอนัสัน้  

(3)  อตัราสว่นของการกูย้มืเงนิหรอืการเขา้ทาํธุรกรรมดงักลา่วตอ้งอยูใ่นอตัราทีเ่หมาะสมต่อความจาํเป็นในการ
บรหิารสภาพคลอ่งทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  
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(4)  การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องใช้รูปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐานตามที่สํานักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั  

ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชล้ายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุน คําสัง่ซื้อขายหน่วย
ลงทุน บตัรตวัอยา่งลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการกําหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อ
การทําธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีแ่สดงมตเิมือ่ตรวจนบัมตสิาํหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.  การควบรวมกองทุน 

กองทุนอาจควบรวมกองทุนกบักองทุนรวมอื่นได ้เมือ่ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี  

3.1     การนบัมต ิ 

กองทุนอาจควบรวมกบักองทุนอื่นได ้เมือ่ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) ได้รบัมตเิกนิกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุน
รวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักลา่ว  

(2) ในกรณีที่มผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ออกเสยีงน้อย
กว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม หรอื
ออกเสยีงตัง้แต่กึ่งหน่ึงขึน้ไปของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการ
กองทุนรวมแต่ไม่ไดม้ตโิดยเสยีงขา้งมากดา้นใดดา้นหน่ึงเกนิกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หากบรษิทัจดัการประสงคจ์ะควบรวมกองทุนต่อไป จะดาํเนินการขอมตคิรัง้
ใหมภ่ายใน14 วนันบัแต่วนัประชุมครัง้แรกหรอืวนัทีก่ําหนดใหเ้ป็นวนัสดุทา้ยของการรบัหนงัสอืแจง้
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครัง้แรก และได้รบัมติในครัง้หลงัน้ีเกินกึ่งหน่ึงของจํานวน
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งออกเสยีงลงมตขิองแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ใน
กรณีที่บรษิัทจดัการต้องดําเนินการตาม (2) บรษิัทจดัการจะแจ้งผลการนับมติครัง้แรก ให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบดว้ย  

การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บรษิัทจดัการจะกําหนดรายละเอียดของโครงการ
จดัการกองทุนรวมใหม ่หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้ ขอ
มตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่เลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  

ในการควบรวมกองทุนไมว่า่จะเป็นการควบรวมระหวา่งกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบั
กองทุนเปิด หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด บรษิทัจดัการ
จะขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีร่บัโอนเพื่อแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน 
(1) ของวรรคหน่ึง ถอืว่าไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็น
โครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้น้ี โดยได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการกําหนดวธิปีฏบิตัใินการขอความเหน็ชอบเพื่อแก้ไขประเภทของ
โครงการจดัการกองทุนรวม”  

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะสง่หนงัสอืนดัประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกวา่สบิสีว่นั
ก่อนวนัประชุม หรอืส่งหนังสอืขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัที่กําหนดให้เป็นวนั
สุดท้ายของการรบัหนังสอืแจ้งมตจิากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูลที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนควร
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ทราบเกี่ยวกบัการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปน้ีให้ชดัเจนไว้ในหนังสอืนัดประชุม หรือ
หนงัสอืขอมตดิงักลา่ว  

         (1) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทีเ่ป็นปัจจุบนัก่อนการขอมตคิวบรวม
กองทุน ซึ่งจะตอ้งแสดงรายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ 
จาํนวน อตัราผลตอบแทน (ถา้ม)ี มลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยต์ามมาตรฐานการบญัชสีาํหรบั
กจิการที่ดําเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัทํา
การสดุทา้ยของสปัดาหล์า่สดุ และผลการดาํเนินงานลา่สดุของกองทุนรวม  

      (2) สรุปประเดน็เปรยีบเทยีบสาระสาํคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน 
และลกัษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแลว้ โดยต้องมรีายละเอยีดเกี่ยวกบั
ประเภทและวตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายที่
เรยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอยา่งน้อย  

         (3)  ขัน้ตอน สาระสําคญัของการดําเนินการในแต่ละขัน้ตอน และกําหนดเวลาในการควบรวม
กองทุน 

         (4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

         (5)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิ
ของกองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

         (6)  การดําเนินการเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถ้าม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการ
จา่ยเงนิปันผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  

         (7)  คา่ใชจ้า่ยในการควบรวมกองทุน และคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักลา่วทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผู้
ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการชาํระบญัช ี 

         (8)  ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ตอ้งไมม่ลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  

         (9)  ข้อมูลอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เมื่อบรษิัทจดัการได้ส่ง
หนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมติพร้อมด้วยเอกสารไปยงัผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บรษิัท
จดัการจะส่งสําเนาหนังสือนัดประชุมหรอืหนังสือขอมติพร้อมด้วยเอกสารดงักล่าวไปยงั
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามวนัทําการนับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอื
หนงัสอืขอมต ิ 

3.2  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อน
วนัที่การควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายให้
บรษิทัจดัการดําเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุน
รวมทีร่บัโอนได ้ 

3.3 ในช่วงระยะเวลานบัแต่วนัสง่หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบรวม
กองทุน บรษิทัจดัการอาจไมข่ายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน
รวมที่ได้รบัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได้ โดยการปิดประกาศ
เรื่องดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานที่
ตดิต่อทุกแหง่ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
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ในชว่งระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ใหบ้รษิทัจดัการจดัทาํรายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวนัทาํการสดุทา้ย
ของแต่ละสปัดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ําการของ
บรษิัทจดัการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถตรวจดไูด ้และจดัสาํเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิ
รายละเอยีดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดขา้งต้น บรษิทัจดัการจะดําเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักลา่ว  

4.  ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการทําประกนัภยัความรบัผดิของ
บรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการจะเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทุนรวมแทน ด้วยวธิีขอรบัความ
เหน็ชอบจากสํานักงาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนั
เกนิกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิห้าวนันับแต่วนัที่บรษิัท
จดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไมส่ามารถดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้น้ี หากมเีหตุจาํเป็นและสมควร
บรษิทัจดัการอาจขอให้สํานักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลอืกบรษิัทจดัการรายใหม่จะ
คํานึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีที่มคี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ 
บรษิทัจดัการจะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่
กาํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

5. การถอืหน่วยลงทุนเกนิหน่ึงในสาม  

      ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไมน่บัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิ
กว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และดําเนินการแกไ้ขสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน
ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ให้มจีํานวนไม่เกินหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัที่ปรากฏกรณีดงักล่าว หรอืดําเนินการเลกิกองทุนรวมนัน้
ทนัทเีวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีป่ระกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด  

6.   ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนได้ไม่เกนิหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ว่าดว้ยเรื่อง
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ กรณียกเวน้ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไมจ่าํกดัสดัสว่นสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

(ก)  กองทุนดงัตอ่ไปน้ี 

1.  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

2.  กองทุนประกนัสงัคม 

3.  กองทุนการออมแหง่ชาต ิ

4.  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแหง่ชาต ิ

5.  กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

6.  กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป 

7.  กองทุนอื่นใดทีส่าํนกังานพจิารณาวา่มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 
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8.  กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข)  นิตบุิคคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (1)(ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสยี
ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล เชน่ ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

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

(ง)  บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานเมือ่มเีหตุจาํเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเวน้ใหโ้ดยผอ่นคลายสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไข ซึง่ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก)  กรณีที่เป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอทีเีอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผูดู้แลสภาพคล่องที่ได้รบั
การแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ อาจถอืหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากดัสดัส่วน ทัง้น้ี เฉพาะในช่วงระยะเวลา
ตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมจนถงึวนัที่ครบกําหนดหน่ึงปีนับแต่วนัที่เริม่ซื้อขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอทีเีอฟดงักลา่วในตลาดรอง 

(ข)  กรณีที่เป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีที่มกีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสาํรองเลี้ยง
ชพีหรอืรบัโอนเงนิดงักล่าวต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีอื่น ทัง้น้ี เฉพาะในส่วนของหน่วย
ลงทุนทีร่องรบัการรบัโอนเงนิดงักลา่ว 

(ค) กรณีของกองทุนรวมที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะ
ไดร้บัจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 
ได้ไม่เกินสดัส่วนที่ระบุไว้ในโครงการ ทัง้น้ี เมื่อได้รบัการผ่อนผนัจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและ
สมควร 

(ง)  กรณีทีม่เีหตุจาํเป็นและสมควรอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน
ได้แต่ไม่เกนิรอ้ยละห้าสบิของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  โดยไดร้บัการผ่อนผนัจาก
สาํนักงาน ทัง้น้ี ในการผ่อนผนัดงักล่าว ใหส้าํนกังานพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดงักลา่วเป็นสาํคญั 

“ผู้ลงทุนรายใหญ่” และ “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” ตามวรรคหน่ึง (2)(ก) ให้หมายความถงึผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแล
สภาพคลอ่ง ตามทีก่าํหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมอทีเีอฟ” 

“เงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี” ตามวรรคหน่ึง (2) (ข) ใหห้มายความดงัน้ี 

(1)  เงนิทีก่องทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

(2)  เงนิตามวรรคสาม (1) ทีก่องทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีรบัโอนต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีอื่น 

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

7.   ธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (affiliated transaction) 

บรษิทัจดัการอาจทาํธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งได ้โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

8. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (soft commission) 

1.   บรษิัทจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บรกิาร อนัเน่ืองมาจากการใช้
บรกิารของบุคคลดงักลา่วในการจดัการกองทุนได ้ แต่ตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มอียู่ในปัจจุบนัและที่แก้ไขเพิม่เติมในอนาคต รวมทัง้ “หลกั
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ปฏบิตัใินการรบัผลตอบแทนที่เกดิจากการซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิจากนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์
หรอืบรษิทัสมาชกิศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บรษิทัจดัการกําหนดไว ้ทัง้น้ี บรษิัท
จดัการจะจดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัย์
ทีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

2.  ในกรณีที่บรษิัทจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูล
เกีย่วกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีทีเ่ป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยขอ้มลู
ดงักลา่วไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

9.   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงาน
ต่างๆ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เติม และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอื
รายงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงาน
ยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นต้น โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัส่งขอ้มูลผ่านระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตของ
บรษิทัจดัการ หรอืการจดัสง่ขอ้มลูผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นตน้ และ/หรอืจดัสง่ขอ้มลูใหใ้นรปูแบบขอ้มลู
ทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผู้ถอืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รบัขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนครบถ้วน
แล้ว เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี สําหรบัหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนที่ได้รบัผ่านทางระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกติ
ได ้

10. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพือ่ประโยชน์กบั 

1 พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยูใ่นหระเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา
หรอืที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มหีนังสอืเดนิทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืผู้ถือ 
Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2 นิติบุคคล รวมถึงบรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
รวมถงึสาขาของนิตบุิคคลดงักลา่ว 

3 หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4 ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรอืรบัขอ้มูล หรอืส่งคําสัง่เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนของบรษิัทจดัการ หรอืชําระ/รบัชําระเงนิ
เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้น้ี รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ ัง้อยู่
ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินการดงักลา่ว 

5 กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิตบุิคคลดงักลา่ว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืระงบั
การสัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมสาํหรบัผู้ลงทุนที่มลีกัษณะ
ดงักลา่วขา้งตน้ 

11. ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะ
เรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดใหส้ถาบนัการเงนิที่
ไมใ่ช่สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกีย่วกบับญัชี
ของบุคคลทีอ่ยูใ่นบงัคบัตอ้งเสยีภาษใีหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบุิคคล สญัชาตอิเมรกินั 
ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรฐัอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ 
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นอกจากน้ียงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรฐับาลในหลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกําหนดและ
หลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลึงกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าทีต่อ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสญัชาติ
อเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กําหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหา
ความสมัพนัธ์ของลูกค้ากบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถึงหน้าที่ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจดัทํา
เอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ ภายใตข้อ้กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเ่ขา้ผกูพนั
ตนเพื่อปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคอื มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution 
หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบทีส่าํคญัในสองกรณี คอื 

(1)  ตอ้งถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขายทรพัยส์นิ
ทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้
ไป และเงนิลงทุนทางอ้อมในทรพัยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถงึเงนิฝาก
และเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งจะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย 
FATCA กําหนดให้สถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพนัตนตามข้อกําหนดของ 
FATCA (ซึ่งรวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน) มหีน้าทีด่าํเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่า่ยดงักลา่วก่อนชาํระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)   ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝาก    

       ทรพัยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่เขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้กําหนดของ FATCA อาจจะ
ปฏเิสธหรอืระงบัการทําธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบักองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึ่ง
อาจทําใหก้องทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืดําเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ 
รวมถงึอาจทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนได้
อกีต่อไป    

เพื่อมใิห้บรษิทัจดัการและกองทุนรวมได้รบัผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผู้ถอื
หน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละ
ขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  และเพื่อให้บรษิทัจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระ
ผูกพนัภายใต้ขอ้กําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งได้ บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานของกองทุน เช่น ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นบัสนุนการขาย
และรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการดงัน้ี 

(1)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด) ใหค้าํยนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนําสง่ขอ้มลู (เช่น ชื่อ ที่
อยู่ เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษขีองสหรฐัอเมรกิา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จํานวนเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนหรอืเงนิปันผลที่ได้รบั เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบรษิัทจดัการ ให้กับ
หน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2)  รอ้งขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืคํายนิยอม เพิม่เติม เพื่อยนืยนัหรอืพสิูจน์ทราบความ
เกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินัหรอืการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ที่
กําหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรงุขอ้มลูเมื่อขอ้มลูที่
เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย
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ต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบนัการเงนิ) ทัง้น้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายดงักลา่ว 

(3)  ดาํเนินการอื่นใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรอืผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมกีารดําเนินการที่สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ขา้งต้น ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนปฏเิสธการดําเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บรษิทัจดัการ
กําหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างดงัต่อไปน้ีตามความจําเป็นและ
ความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการดําเนินการตามที่บรษิทัจดัการแจง้น้ีแล้ว และ/หรอืได้
ดาํเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัช ี  

(1)  ไมร่บัคาํสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักลา่ว 

(2)  ระงบัหรอืหยดุใหบ้รกิาร และดาํเนินการคนืเงนิลงทุนตามมลูคา่หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักลา่ว 

(3) ดําเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายจากรายได้เงนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิที่ชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ์และขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้น้ี ตอ้ง
ไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืทําให้กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั
ประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้                             

การดําเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจาํเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทํา
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจดัการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคบัของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะทาํใหก้องทุนอาจตอ้งถกูหกั ณ ทีจ่า่ย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึง่
ในทางปฏบิตับิรษิทัจดัการจะเลอืกดาํเนินการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด) เทา่นัน้  

ทัง้น้ี ในกรณีที่กฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้กําหนดเพื่อรองรบัการดําเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธิ
ไวข้า้งตน้ บรษิทัจดัการ(รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะดาํเนินการตามขอ้กําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่
ขอ้มูลของผู้ถอืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องรอ้งขอต่อผู้ถอื
หน่วยลงทุน 

12.  การซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 

ผูล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนน้ีควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติหรอืทีเ่รยีกวา่ กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วย
ลงทุน โดยตดิต่อกบับรษิทัประกนัชวีติ หรอืตวัแทนที่บรษิทัประกนัชวีติกําหนด (ถ้าม)ี ทัง้น้ี การซื้อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติอาจมขีอ้กําหนด และวธิปีฏบิตัทิี่แตกต่างไปจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพยีงอย่างเดยีว ผู้
ลงทุนที่ซื้อกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนจงึควรศกึษารายละเอยีดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์
ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนก่อน 

บรษิทัประกนัชวีติเป็นตวัแทนของผู้ถอืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติในการรวบรวม และนําส่งคําสัง่ซื้อขาย
หน่วยลงทุน รวมทัง้คําสัง่ต่างๆไปยงับรษิทัจดัการในนามของบรษิทัประกนัชวีติ โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จรงิของผูถ้อื 
   หน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติมหีน้าทีต่อ้งตดิต่อเพื่อรบัหน่วยลงทุน  
   หรอืรบัชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุน และตลอดจนรบัคาํยนืยนัการทาํรายการต่างๆ จากบรษิทัประกนัชวีติโดยตรง 

อน่ึง บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงการใหบ้รกิารซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนั
ชวีติ รวมถงึการใหบ้รกิารอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ/หรอื ผูล้งทุนทีซ่ือ้
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กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น้ี ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงการใหบ้รกิารดงักล่าว บรษิทัจะแจง้ใหผู้้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศที่ทําการของบรษิัทจดัการและ/หรอืบรษิัทประกนัชีวติและ/หรอื
เผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

ในกรณีทีม่กีารยกเลกิบรกิารดงักล่าว บรษิทัจดัการ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั โดย
ตดิประกาศที่ทําการของบรษิทัจดัการและ/หรอืบรษิทัประกนัชวีติ และ/หรอืเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 
และแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ราบภายใน 15 วนั 

ขอ้กําหนดเกีย่วกบัการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติดงัต่อไปน้ี อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยถอืวา่
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ/หรอืผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนแลว้ 

1.  มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน มลูคา่ขัน้ตํ่าของการขายคนืหน่วยลงทุน มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัช ี
ขัน้ตํ่าจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข ัน้ตํ่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และ
คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : 

เน่ืองจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติมขีอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบักรมธรรม ์เช่น การเวนคนื
กรมธรรม์ สดัส่วนการเลอืกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสบัเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหกัค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวขอ้งกบักรมธรรม์ เช่น ค่าการประกนัภยั เป็นต้น ดงันัน้ การสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนั
ชวีติ จงึมขีอ้กําหนดในเรื่องมลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื จํานวนหน่วย
ลงทุนขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้
ตํ่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end 
Fee) ซึง่อาจแตกต่างจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัว่ไปเพยีงอยา่งเดยีว 

ผูล้งทุนทีส่นใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน จงึตอ้งศกึษาขอ้กําหนดดงักลา่วได ้ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไว้
ในกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน และ/หรอืเอกสารประกอบการขายทีจ่ดัทาํโดยบรษิทัประกนัชวีติ  

2.  การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ : 

ผูล้งทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัประกนั
ชวีติ หรอืตวัแทนทีบ่รษิทัประกนัชวีติกําหนด (ถา้ม)ี โดยชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุนตามวธิกีารทีแ่ต่ละบรษิทัประกนั
ชวีติกําหนด ทัง้น้ี บรษิทัประกนัชวีติอาจกําหนดมลูค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน วนัและเวลาทําการในการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน วธิกีารในการสัง่ซื้อ วธิกีารชําระเงนิเพิม่เตมิ ตามที่ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติ และ/หรอื
เอกสารการขายที่ผู้ลงทุนได้รบัจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสัง่ซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กําหนดไวใ้นโครงการ และคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะมผีลเมื่อบรษิทัจดัการ
ไดร้บัชาํระเงนิครบถว้นจากบรษิทัประกนัชวีติแลว้ 

ในกรณีของการสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ บรษิทัจดัการ หรอืบรษิทัประกนัชวีติอาจปฏเิสธ
คําสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน เมื่อพจิารณาเหน็ว่า คําสัง่ดงักล่าวอาจเขา้ข่ายการทําธุรกรรมที่มเีหตุอนั
ควรเชื่อไดว้่ามคีวามเกี่ยวขอ้งหรอือาจจะเกี่ยวขอ้งกบัการฟอกเงนิและ/หรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อ
การรา้ย ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย รวมถงึกฎหมายฉบบัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง หรอืเขา้ข่ายบุคคลที่บรษิทัประกนั
ชวีติสงวนสทิธใินการพจิารณารบัประกนั หรอืการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ หรอืบรษิทัประกนัชวีติ 
รวมถงึกรณีที่คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเขา้ข่ายเป็นการทําธุรกรรมที่ถอืเป็นความผดิตามกฎหมาย ขดัต่อกฎหมาย
หรอืความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชนหรอือยูภ่ายใตค้าํสัง่หา้มการทาํธุรกรรมของทางราชการ และกรณีทีผู่ล้งทุน
ไมผ่า่นหลกัเกณฑก์ารรบัประกนัของบรษิทัประกนัชวีติ  
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3. การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน : 

3.1. ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบ
กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัประกนัชวีติหรอืตวัแทนทีบ่รษิทัประกนัชวีติกาํหนด (ถา้ม)ี 

ทัง้น้ี บรษิทัประกนัชวีติอาจกําหนดมูลค่า หรอื จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน เงือ่นไข
ในการขายคนืหน่วยลงทุน วนัและเวลาในการขายคนืหน่วยลงทุน วธิกีารนําส่งเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
เพิม่เตมิตามที่ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติ และ/หรอืเอกสารการขายที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้รบัจากบรษิทั
ประกนัชวีติ โดยระยะเวลาการขายคนืจะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาทีก่าํหนดไวใ้นโครงการ และคาํสัง่ขาย
คนืจะมผีลเมื่อบรษิทัประกนัชวีติได้ส่งคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมายงับรษิทัจดัการแล้ว โดยบรษิทั
ประกนัชวีติอาจต้องการเอกสารหลกัฐานจากผู้ถือกรมธรรม์จนครบถ้วน ก่อนส่งคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
มายงับรษิทัจดัการ 

ทัง้น้ี ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถขายคนื
หน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใชแ้บบฟอรม์ของบรษิทัประกนัชวีติ ตามจํานวนขัน้ตํ่าและ
เงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม ์

บรษิทัจดัการจะดําเนินการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ตวัแทนของผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบ
หน่วยลงทุน (กล่าวคือ บริษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน) ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาทีก่ําหนด โดยเป็นไปตามเงือ่นไขและขอ้กาํหนดในโครงการ ทัง้น้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัประกนัชวีติมหีน้าทีต่อ้งชาํระเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนที่ได้รบัจากบรษิทัจดัการให้แก่ผู้ถอืกรมธรรม์ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน โดยวธิกีารรบัค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นไปตามวธิทีี่บรษิทัประกนัชวีติกําหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนั
ชวีติควบหน่วยลงทุน   

3.2. การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัภิายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน : 

ในบางกรณี บรษิทัประกนัชวีติ อาจมขีอ้ตกลงกบัผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติทีจ่ะดําเนินการ
สง่คําสัง่ซื้อ / ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นประจาํหรอือตัโนมตัหิรอืตามเงือ่นไขใดๆทุกเดอืน และ/หรอืดําเนินการ
นําเงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนมา 

ชาํระค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดๆทีบ่รษิทัประกนัชวีติเรยีกเกบ็เงนิจากผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกนัชวีติ ทัง้น้ี การส่งคําสัง่ซื้อ/ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคําสัง่ใดๆ เกี่ยวกบัการดงักล่าวในแต่ละครัง้โดย
บรษิทัประกนัชวีติ ถอืว่าบรษิทัประกนัชวีติไดร้บัมอบอํานาจจากผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ
ใหส้ง่คําสัง่ดงักล่าวมายงับรษิทัจดัการเรยีบรอ้ยแลว้ โดยบรษิทัประกนัชวีติอาจจะสรุปค่าใชจ้่ายดงักล่าวและ
จดัส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ตามช่องทางที่บรษิทั
ประกนัชวีติจะเปิดเผยเพิม่เตมิในเอกสารประกอบการขายตามรปูแบบและเงือ่นไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติตกลง
กบัลกูคา้   

4. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : 

กรณีทีผู่ล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเป็นผูอ้อกเอกสารรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่บรษิทัประกนัชวีติ ภายใน 10 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัทาํรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ทัง้น้ี บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ออกเอกสารรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนให้กบัผู้ถือหน่วยภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบ
หน่วยลงทุน 
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ทัง้น้ี บรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูอ้อกและจดัสง่หนังสอืยนืยนัการทํารายการซื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ (2) และการ
ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้ (3) ขอ้ 3.1 ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนภายใน 
10 วนัทาํการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน   

5. การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบรษิทัประกนัชวีติ ตามจาํนวนขัน้ตํ่า จาํนวนเงนิ
คงเหลอืขัน้ตํ่า และเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม ์โดยสง่คาํสัง่ตามแบบฟอรม์ทีบ่รษิทัประกนัชวีติกาํหนด 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนรวม
ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติตามที่บรษิทัประกนัชวีติกําหนดไวเ้ท่านัน้โดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบรษิัท
ประกนัชวีติ การสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถงึ การทีบ่รษิทัประกนัชวีติขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดหน่ึง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอกีกองหน่ึง (กองทุนเปิดปลายทาง) 
ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม ์โดย
บรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูด้าํเนินการนําเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทาง ซึง่ไดห้กัคา่ธรรมเนียมการ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เพือ่นําไปชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรอืดาํเนินการอื่นใดเพื่อให้
เกดิรายการดงักลา่วใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี การดาํเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน ม ี3 รปูแบบสรปุไดด้งัน้ี 

(1)  การสบัเปลีย่นกองทุน คอื การสบัเปลีย่นจากกองทุนเปิดต้นทางกองหน่ึงไปกองทุนเปิดปลายทางกองหน่ึง
หรอืหลายกองทุนตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้คราว 

(2) การสบัเปลี่ยนกองทุนอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลี่ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสัง่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้
ล่วงหน้าใหม้กีารขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหน่ึงเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอกีกอง
หน่ึงหรอืหลายกองทุนตามเงือ่นไขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแสดงความประสงค ์

(3) การปรบัสดัส่วนกองทุนอตัโนมตัิ คอื การสบัเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหน่ึงหรอืหลายกองทุนไป
กองทุนเปิดปลายทางกองหน่ึงหรอืหลายกองทุนโดยอตัโนมตัติามรอบของกรมธรรม ์เช่น ทุกรอบสามเดอืน 
เป็นตน้ โดยใหม้สีดัสว่นการลงทุนเป็นไปตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค ์

บรษิัทประกนัชีวติอาจระงบัการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว และ/หรอืถาวรในกรณีที่
บรษิทัประกนัชวีติเหน็ว่าไม่เป็นประโยชน์หรอืมผีลกระทบในทางลบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกรณีที่ยกเลกิ
ตามเงือ่นไขทีก่าํหนดไวใ้นกรมธรรม ์

บรษิัทประกนัชวีติจะเป็นผู้จดัส่งหนังสอืยนืยนัการทํารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วนัทําการ นับแต่วนัที่ได้ดําเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน สําหรบักรณีการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิและการปรบัสดัสว่นลงทุนอตัโนมตั ิบรษิทัประกนัชวีติ จะจดัส่งรายงานยนืยนัการรบัคําสัง่
ครัง้แรก หรอื สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทัง้น้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศพัท์สอบถาม
สถานะการลงทุนไดท้างโทรศพัทต์ามทีบ่รษิทัประกนัชวีติกาํหนด   

6. วนัและเวลาในการขาย รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

    ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขาย หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษิทัประกนัชวีติไดทุ้กวนัและเวลาทําการที ่ 
บรษิทัประกนัชวีติกําหนด ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถทํารายการเกี่ยวกบักองทุน ไดแ้ก่ การซื้อหน่วยลงทุน 
(การชําระเบี้ยประกนัภยัเพิม่เตมิพเิศษ) การขายคนืหน่วยลงทุน (การถอนเงนิจากบญัชกีรมธรรมป์ระกนัชวีติ) 
การสบัเปลี่ยนกองทุน การสบัเปลี่ยนกองทุนอตัโนมตั ิและการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตัไิด้โดยส่งคําสัง่ตาม
แบบฟอรม์และปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติกาํหนด   
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7.  สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ : 

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนมสีทิธต่ิางๆทีแ่ตกต่างจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทัว่ไปที่
ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนน้ีเพยีงอยา่งเดยีว เชน่ 

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมใ่หม้กีารโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทุนไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ 

2.  ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําเป็น
หลกัประกนั 

3.  ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินฐานะผูเ้อาประกนัภยัจากบรษิทัประกนัชวีติ รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิ
การทํา กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บรษิัทประกนัชวีติ และ/หรอืกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกําหนด โดยบรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูด้ําเนินการขายหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการในสว่นของการ
ลงทุนในหน่วยลงทุน 

4.  สทิธใินการขอรบัหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูรายละเอยีดโครงการจากบรษิทัประกนัชวีติ หรอืตวัแทนขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ (ถา้ม)ี ทีบ่รษิทัประกนัชวีติกาํหนด 

5.  สทิธใินการไดร้บัทราบจากบรษิทัประกนัชวีติ ถงึรายชื่อของบรษิทัจดัการทุกแห่งทีร่บัจดัการกองทุนรวมควบ
กรมธรรมป์ระกนัชวีติทีเ่สนอขายโดยบรษิทัประกนัชวีตินัน้ 

6.  สทิธใินการได้รบัทราบขอ้มูลจากบรษิทัประกนัชวีติเกี่ยวกบัชื่อ ที่อยู่ ของบรษิทัจดัการ บรษิทัประกนัชวีติ 
รวมทัง้ชื่อ ทีอ่ยู ่และเลขประจาํตวัของตวัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติทีบ่รษิทัประกนัชวีติ
กาํหนด 

7.  สทิธใินการได้รบัทราบขอ้มูลจากบรษิัทประกนัชวีติเกี่ยวกบัความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัหน่วยลงทุนที่ได้รบั
คําแนะนําเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรบัทราบคําเตอืนและคําอธบิายเกี่ยวกบัความเสีย่งของการลงทุน
ในหน่วยลงทุน 

8.  สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้เทจ็จรงิที่มผีลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื
ต่อการตดัสนิใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยูใ่นขัน้ตอนการดาํเนินการเพื่อการ
ควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวม เป็นตน้ จากบรษิทัประกนัชวีติ 

9.  สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้มลูจากบรษิทัประกนัชวีติเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เชน่ คา่ธรรมเนียม
หรอืผลตอบแทนทีต่วัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติอาจไดร้บัจากการซือ้กรมธรรม ์รวมทัง้
การซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ 

10. เงือ่นไขหรอืสทิธใินการรบับรกิารจากบรษิทัจดัการของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติอาจไมเ่ทา่
เทยีม และแตกต่างจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทัว่ไป เชน่ สทิธใินการรบัสมดุบญัชแีสดงสทิธหิน่วยลงทุน (Fund 
Book) ของบรษิทัจดัการ และการไดร้บัขอ้มลูกองทุนอาจมคีวามลา่ชา้กวา่ไดร้บัจากบรษิทัจดัการโดยตรง 
รวมถงึการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติจะไมส่ามารถทาํรายการผา่นชอ่งทางปกตอิื่นๆของ
บรษิทัจดัการ นอกเหนือจากการทาํรายการผา่นบรษิทัประกนัชวีติทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมกีรมธรรมป์ระกนัชวีติ
ควบหน่วยลงทุนอยู ่ฯลฯ ทัง้น้ี เน่ืองจากบรษิทัประกนัชวีติจะทาํหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรมป์ระกนัชวีติในการรวบรวม และสง่คาํสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนไปยงับรษิทัจดัการในนามของบรษิทั
ประกนัชวีติ โดยไมเ่ปิดเผยชื่อทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็นผูต้ดิต่อในการ
ยนืยนัรายการต่างๆ ตลอดจนสง่มอบหน่วยลงทุนในกรณีซือ้ และชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนในกรณีขายคนื
หน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ โดยตรงตามวธิกีารทีบ่รษิทัประกนัชวีติแต่ละ
แหง่กาํหนด 
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11. นอกจากน้ี สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน อาจอยูภ่ายใตเ้งือ่นไข และขอ้กําหนดของบรษิทัประกนัชวีติที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านบรษิัทประกันชีวิตแต่ละราย โดยผู้ถือหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรมป์ระกนัชวีติ ตอ้งศกึษารายละเอยีดในกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
เพิม่เตมิ 

8. การจดัสง่เอกสารใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน : 

1.  การจดัสง่รายงานหกเดอืน และรายงานประจาํปี 

บรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูด้ําเนินการจดัส่งรายงานหกเดอืน รายงานประจําปีของกองทุน ให้แก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน หลงัจากทีไ่ดร้บัเอกสารจากบรษิทัจดัการ 

2.  รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ อาจตดิต่อบรษิทัประกนัชวีติเพื่อใหจ้ดัสง่รายงานแสดงฐานะการ
ถอืหน่วยลงทุนตามวธิกีารและเงือ่นไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติกาํหนด  

13. สาระสาํคญัของกองทุนรวมต่างประเทศ 

รายละเอยีด กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund (กองทุนหลกั) ตามขอ้ 3.11 

ปัจจยัความเสีย่ง 

ความเสีย่งดา้นตราสารทุน (Equity Risk): โดยทัว่ไปแลว้การลงทุนในตราสารทุนมคีวามเสีย่งมากกวา่ตราสารหน้ี
หรอืตราสารตลาดเงนิ ตราสารทุนสามารถสญูเสยีมลูคา่ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสามารถลดตํ่าลงไดอ้ยา่งไมม่กีาํหนด 
ตราสารทุนของบรษิทัทีเ่ตบิโตอยา่งต่อเน่ืองนัน้อาจมคีวามอ่อนไหวต่อขา่วรา้ยได ้เพราะวา่มลูคา่สว่นใหญ่จะมาจาก
ความคาดหวงัทีส่งูต่ออนาคตของบรษิทั ตราสารทุนของบรษิทัทีป่รากฎวา่ราคาตํ่ากวา่มลูคา่ทีแ่ทจ้รงินัน้อาจจะยงัคง
มมีลูคา่ทีต่ํ่าต่อไปอยา่งไมม่กีาํหนดได ้หากบรษิทัลม้ละลายหรอืมกีารปรบัโครงสรา้งทางการเงนิ ตราสารทุนนัน้
อาจจะสญูเสยีมลูคา่สว่นใหญ่หรอืทัง้หมด 

ความเสีย่งดา้นการลงทุนในภมูภิาคทีก่ระจุกตวั (Geographic Concentration Risk): ในกรณีทีก่องทุนลงทุน
สนิทรพัยเ์ฉพาะภมูภิาคเป็นสว่นใหญ่ ผลตอบแทนอาจจะไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการเปลีย่นแปลงทางสงัคม 
การเมอืง เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม หรอืสภาพตลาด ในภมูภิาคนัน้ ซึง่หมายความวา่กองทุนอาจมคีวามผนัผวนและ
ความเสีย่งทีจ่ะขาดทุนสงูกวา่เมือ่เทยีบกบักองทุนทีล่งทุนแบบไมก่ระจุกตวั 

ความเสีย่งดา้นตลาด (Market Risk): ราคาของหลกัทรพัยส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา และสามารถลดลงได้
เน่ืองจากปัจจยัต่างๆ เชน่ ขา่วการเมอืงหรอืเศรษฐกจิ นโยบายภาครฐั การเปลีย่นแปลงของเทคโนยแีละธุรกจิ การ
เปลีย่นแปลงของประชากร วฒันธรรม ภยัทีเ่กดิจากธรรมชาตหิรอืมนุษย ์สภาพภมูอิากาศ การคน้พบทาง
วทิยาศาสตร ์ตน้ทุนและพลงังาน สนิคา้โภคภณัฑ ์และทรพัยากรธรรมชาต ิ

ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk): การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลีย่นสามารถทําใหก้องทุนกําไร
หรอืขาดทุนจากการลงทุนได ้เน่ืองจากอตัราแลกเปลีย่นสามารถเปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งรวดเรว็และยากทีจ่ะคาดเดา 

21.  การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกาํหนด : 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถดาํรงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศกําหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทั
จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกวา่รอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัที่รูห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถดํารงเงนิกองทุนได ้ทัง้น้ี หากมเีหตุจําเป็น
และสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้าํนกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุน
รวมรายใหมจ่ะคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีทีม่คี่าใชจ้า่ยเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทั
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จดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถดําเนินการไดภ้ายใน
ระยะเวลาทีก่าํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม : 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าที่ปฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกบับรษิทั
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ที่ออกโดย
อาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้น้ี ในกรณีทีข่อ้กาํหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ 
กฎ หรอืคําสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ําเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสัง่นัน้ 
ใหถ้อืวา่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผูดู้แลผลประโยชน์มอีํานาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การลงนาม
ในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมน้ี ไม่วา่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้กําหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัท
จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 

 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เจแปนนิส อคิวติี ้     1 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทัต่างๆ ในรอบปีปฏทินิ ไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
 

 
รายชื่อบคุคลที่เกี่ยวข้องที่ม ีการทาํธรุกรรมกบักองทนุรวม 

กองทนุเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ 
ต ัง้แต่วนัที่  1  กมุภาพนัธ  ์ 2561  ถึงวนัที่  31  มกราคม  2562 

 
- ไมม่ ี- 

           
หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ี ่บรษิทัจดัการ 
                โดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) และสาํนกังาน ก.ล.ต.  
               (www.sec.or.th)  

 
 

 

รายชื่อผ ูจ้ดัการกองทุนที่บริหารจดัการกองทนุรวม 
กองทนุเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ 

 
           1.  นายวนิ  พรหมแพทย ์
           2.  นายวทิยา  เจนจรสัโชต ิ
           3.  น.ส.วริยิา โภไคศวรรย ์
           4.  นายปณิธ ิจติรโีภชน์ 
            5.  นายธนา เชนะกุล 
           6.  นายวรณุ ทรพัยท์วกุีล 

 
หมายเหตุ  : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จ ัดการกองทุนทัง้หมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ 
                 (www.principal.th) 

 
 

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทนุใช้บริการบคุคลอื่น (Soft Commission) 
ของธรุกิจกองทนุรวม 

- ไมม่กีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) – 
 

ค่านายหน้าท ัง้หมดจากการที่บริษทัส ัง่ซื้อขายหลกัทรพัยฯ์ 
- ไมม่ ี- (เป็นการซือ้/ขายหน่วยลงทุน) 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที่ 0-2686-9500 
www.principal.th 


