
 
 
 
 
 

 เดิมกองทุนชื่อกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้, CIMB - Principal Korea Equity (ชื่อย่อ : CIMB -PRINCIPAL KEQ) โดยการเปลี่ยนชื่อ
กองทนุมีผลต ัง้แต่วนัที่ 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

 กองทุนเปิดพรินซิเพิล  เกาหลี อิควิตี้  มีการลงทุนในกองทุน  Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund (กองทุนหลกั) 
บางส่วนซึ่งจะไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  เม ื่อนําเงินบาทไปซื้อ
หลกัทรพัย  ์บริษัทจดัการอาจใช้สญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อ เป็นเครื่องมือในการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนของกองทุน  (Hedging) โดย
ขึ้นอยู่กบัด ุลยพินิจของผ ู้จดัการกองทุน  ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้  และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น  ทิศทางของค่าเงิน , 
ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเสี่ยง เป็นต้น  อย่างไรกต็าม  หากผ ู้จดัการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไป
เพื่อประโยชน์ของผ ู้ถือหน่วย หรือทาํให้ผ ู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน
หรือป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเพียงบางส่วนกไ็ด้ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบักาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน /หรือได้รบัเงินคืนต ํา่กว่า
เงินทนุเริ่มแรกได้ 

 กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทาํให้กองทุนรวม /เปิดน้ีมีความเสี่ยงมากกว่า
กองทนุรวมอื่น  จึงเหมาะสมกบัผ ูล้งทนุที่ต ้องการผลตอบแทนสงูและรบัความเสี่ยงได้สงูกว่าผ ูล้งทนุท ัว่ไป  

 เน่ืองจากกองทุน น้ี  เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ  จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่
ไม ่ปกติ ทาํให้กองทนุไม่สามารถนําเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผ ูล้งทนุไม่ได้รบัเงินคืนตามระยะเวลาที่กาํหนด 

 การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน  และมีความเสี่ยงของการลงทุน  ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
กไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน  เม ื่อเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผ ู้ลงทุน และผ ู้ลงทุนยอมรบั
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

 ในกรณีที่ม ีเหตกุารณ์ไม ่ปกติผ ูล้งทนุอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าช้ากว่าเวลาที่กาํหนดในหนังสือชี้ชวน 

 ในกรณีที่กองทนุ ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามที่สาํนักงานกาํหนด ผูล้งทนุอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุตามที่ม ีคาํส ัง่ไว้ 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อม ูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อม ูล  เพื่อใช้อ ้างอิงในอนาคต  และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถาม
ผ ูต้ิดต่อกบัผ ูล้งทนุให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทนุ 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของข้อมลูใน
หนังสือชี้ชวนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 

 ผูล้งทนุควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทนุรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
 บริษทัจดัการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล  จาํกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั

โดยมีผลต ัง้แต่วนัที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
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กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เกาหล ีอคิวติี ้    1 
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บรษิทัจดทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัที่มหีลกัทรพัย์ที่ได้รบัการจดทะเบยีนหรอืได้รบัอนุญาต 
ใหท้าํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยก์รงุเทพ  

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

วนัทาํการ  หมายถงึ วนัเปิดทาํการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  

วนัทาํการซือ้ขาย  หมายถึง วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามที่กําหนดใน
รายละ เอียด โค รงก าร  ยก เว้น  วัน ห ยุ ดต ามที่ สํ านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และหรอืวนัทีบ่รษิทัจดัการ
ไมข่ายหรอืไมร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน และหรือ วันที่สํานักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต . 
ประกาศให้บรษิัทจดัการหยุดรบัคําสัง่รบัซื้อคนื และหรอืวนัหยุด
ทําการของประเทศของกองทุนหลัก และหรือวันทําการของ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และหรือวนัทําการที่
บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี) ตามที่กําหนดในรายละเอียด
โครงการ 

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  หมายถงึ ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกทีก่ําหนดในหนังสอืชี้
ชวนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั 

กองทุนหลกั  หมายถงึ กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนนําเงนิสว่นใหญ่ไปลงทุน 

แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แต่วนัที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถกูตอ้งจนถงึปัจจุบนั  
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การชดเชยราคา  หมายถงึ การเพิม่หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรอืผู้ขายคนืหน่วย
ลงทุนที่มรีาคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรอืการจ่ายเงนิซึ่งมมีูลค่า
เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วย
ลงทุนทีถ่กูตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุน 

บรษิทัยอ่ย  หมายถงึ บรษิทัจาํกดัทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถอืหุน้ไมน้่อยกวา่รอ้ย
ละ 75 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัจาํกดันัน้  

กจิการ  หมายถึง บรษิัทที่มหีลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ บรษิัทที่มี
หลกัทรพัย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ หรอืบรษิัทมหาชน 
จาํกดั  

สถาบนัการเงนิ  หมายถึง สถาบันการเงนิตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของ
สถาบนัการเงนิ และธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

สมาคม  หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรพัย์ที่ได้รบัอนุญาตและจด
ทะเบียนกบัสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อทําการส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทที่เกี่ยวกบั
การจดัการลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์

กลุม่กจิการ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่และบรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพี
บญัชกีาํหนดใหจ้ดัทาํงบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ  กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตาม
กฎหมายวา่ดว้ยธนาคารแหง่ประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ  กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี หมายถงึ  กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ ัง้ขึน้เพือ่สง่เสรมิการพฒันาตลาด
พนัธบตัรสกุลเงนิทอ้งถิน่ในภมูภิาคตามโครงการจดัตัง้กองทุน
พนัธบตัรเอเชยีระยะทีส่อง (Asian Bond Fund 2) ตามมตขิองที่
ประชุมกลุม่ธนาคารกลางสมาชกิ 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 หรอืครบอายขุองรอบ
การลงทุนของกองทุนรวม หรอืครบอายขุองกองทุนรวม 
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กองทุน CIS  ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็น
โครงการลงทุนแบบกลุม่ (Collective Investment Scheme)  
ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนดงักลา่วจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่น
ใดแต่ไมร่วมถงึกองทุน Property และกองทุน Infra ทีจ่ดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

กองทุน Infra หมายถงึ  รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน
ของประเทศต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก่ 
1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัต์
เพือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 
2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนใน
ลกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  
ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดงักลา่วจะจดัตัง้ในรปู
บรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน LTF หมายถงึ  กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน Property หมายถงึ  กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุน
รวมอสงัหารมิทรพัย ์
2.  ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
วา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
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 หมายถงึ  ทรพัยส์นิดงัน้ี 
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เงนิฝาก 1.  เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอืตรา
สารอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัเงนิฝาก  
2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออม
สนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ  ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะที่
เทยีบเคยีงไดก้บัเงนิฝาก โดยคู่สญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูฝ้าก
สามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคูส่ญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูร้บั
ฝากไดเ้ตม็จาํนวน 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 ้ทีก่ระทรวงการคลงัหรอื 
กองทุนฟ้ืนฟูเป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ หมายถงึ  ตราสารทีม่รีปูแบบทาํนองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยทีร่ฐับาล
ต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของ
รฐับาลต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรอื
ผูค้ํ้าประกนั แตไ่มร่วมถงึตราสารทีอ่อกโดยองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III หมายถงึ  ตราสารเพือ่การนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไมว่า่ตาม
กฎหมายไทยหรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์าร
กาํกบัดแูลสถาบนัการเงนิของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

ตลาดซือ้ขาย 
หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

หมายถงึ  ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพือ่การซือ้ขาย
หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
1.  มกีารรวบรวมคาํเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือ้
หลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 
2.  มกีารกาํหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่กาํหนด
เกีย่วกบัวธิกีารในการซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการลว่งหน้า โดย
ผูใ้หบ้รกิารไมอ่าจใชดุ้ลยพนิิจในการจดัการซือ้ขายเป็นประการ
อื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะผกูพนัตามหลกัเกณฑ์
หรอืระบบนัน้ 
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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  บรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิ
รวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผย
ลา่สดุ  ทัง้น้ี หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการ
ถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ลา่สดุ 

บรษิทัใหญ่ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิ
รวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผย
ลา่สดุ  ทัง้น้ี หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการ
ถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ลา่สดุ 

แบบ Filing หมายถงึ  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

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 
     คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 
     กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุน 
     ทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั  
     และกองทุนสว่นบุคคล 
2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย Infra หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยู่
ในรปูแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ย  
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หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ย ทรสัต์
เพือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 
2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมาย ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนใน
ลกัษณะ ทาํนองเดยีวกบักองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้น้ี 
ไมว่า่จะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย Property หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่น
รปูแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
2.  ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
3.  Foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ  หุน้กูท้ีม่กีาํหนดเวลาชาํระหน้ีไมเ่กนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อกหุน้กู ้

B/E หมายถงึ  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ  ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่ ี
การเผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุน
ของกองทุนนัน้ 

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 ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติ
ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคูส่ญัญาฝ่ายหน่ึงไป
ยงัคูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดยคูส่ญัญาฝ่ายหน่ึง
ซึง่มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิใหแ้ก่คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเมื่อ
เกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการชาํระหน้ี (Credit Event) ของทรพัยส์นิ
ทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะไดร้บัผลตอบแทนหรอื
คา่ธรรมเนียมสาํหรบัการมภีาระผกูพนัดงักลา่ว 
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Credit Event หมายถงึ  เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามที่
ระบุในขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

Credit Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัทาํโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิ
ความสามารถในการชาํระหน้ีตามตราสารหรอืสญัญา 

Currency Risk หมายถงึ  ความเสีย่งดา้น FX 

Delta หมายถงึ  อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา 
กบัราคา Underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่กรณี 

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 ไมว่า่กองทรสัตห์รอืกองดงักลา่วจะจดัตัง้
ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

FX หมายถงึ  อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

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

Group Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนํา
อตัราสว่นการลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการมาคาํนวณ
รวมกนั 

Guarantor Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บั
อาวลั 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) 
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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 กองทุนรวมเพือ่ผู้
ลงทุนประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

Notional Amount หมายถงึ  มลูค่าตามหน้าสญัญาของ Derivatives 

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

Options หมายถงึ  สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า” 
ในมาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 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 ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดงักลา่วอยูภ่ายใตก้ารกาํกบั
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ดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่าํหน้าทีก่าํกบัดแูลดา้น
หลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัหลกัทรพัย ์

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)  

Sovereign Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสาร
มถีิน่ทีอ่ยู ่ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินดัชาํระหน้ี
ของรฐับาลของประเทศนัน้ 

TBMA หมายถงึ  สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการให้
สนิเชื่อเพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

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 เกาหล ีอคิวติี ้  

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Principal Korea Equity Fund 

1.3. ชื่อยอ่ :  PRINCIPAL KEQ 

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 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยูร่ะหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรกได ้หรอืหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยจะ
พจิารณาชาํระเงนิคนืใหก้บัผูล้งทุน โดยไมนํ่าทรพัยส์นิทีจ่าํหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีน ในกรณีที ่ 
(ก) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็วา่สถานการณ์การลงทุนในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม หรอืไมม่ตีราสารที่

สามารถลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสมเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  
(ข)  กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงในเรือ่งกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ  
(ค)  กรณีทีไ่มส่ามารถลงทุนในกองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity 

Fund ได ้หรอืไมส่ามารถสรรหา และ/หรอืลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ทีม่นีโยบายการลงทุน
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และ/หรอืนโยบายการลงทุนของโครงการไดเ้หมาะสม  

(ง)  กรณีทีก่องทุนรวมมจีาํนวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไมเ่พยีงพอต่อการจดัตัง้
กองทุนเพือ่สง่เงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 

(จ) กรณีมเีหตุใหเ้ชือ่วา่เพือ่เป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

ทัง้น้ี ในกรณียุติการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกบรษิัทจดัการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้าร
อนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สดุลงในวนัทีแ่จง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทุนเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป  

2.  จาํนวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทุนรวม มลูค่าที่ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่
เสนอขาย :  

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

2.2.  เงือ่นไข (จาํนวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิ
จาํนวนเงนิทุนของโครงการไดไ้มเ่กนิ 150 ลา้นบาท  

2.3.  มลูคา่ทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4.  จาํนวนหน่วยลงทุน : 100,000,000 หน่วย  
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2.5.  ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

2.6.  มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 5,000.00 บาท  

2.7.  มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 5,000.00 บาท 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการกาํหนดมลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้กบัผูล้งทุนแต่ละกลุม่ไมเ่ท่ากนั ทัง้น้ี จะ
เปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั ทัง้น้ี หากมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักลา่ว
บรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบ โดยตดิประกาศไวท้ีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง ไมน้่อยกวา่ 7 วนั 

2.8.  มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : ไมม่ ี

2.9.  จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : ไมม่ ี

2.10.  มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไมก่าํหนด 

2.11.  จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไมก่าํหนด 

2.12.  รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จาํนวนมลูคา่ขัน้ตํ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถา้ม)ี 
ใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ หรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูคา่การซือ้หน่วยลงทุน ตาม
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามชอ่งทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงือ่นไขทีบ่รษิทั
จดัการอาจกาํหนดขึน้ในอนาคต เพือ่เป็นการอํานวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทั
จดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทั
จดัการ 

อยา่งไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมลูคา่ขัน้ตํ่าของการทาํรายการ
สัง่ซือ้และ/หรอืขายคนืหน่วยลงทุนได ้โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ เพื่อรองรบั
รายการสง่เสรมิการขายหรอืบรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็วา่เหมาะสมมากกวา่ การ
เปลีย่นแปลงดงักลา่วขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ี เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน
เป็นสาํคญั โดยหากมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักลา่วบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบายการลงทุน 
ลกัษณะพิเศษ การลงทนุในต่างประเทศ การลงทนุในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการ
ลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ ื่นที่จะลงทนุ :  

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เป็นทางเลอืกในการลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรพัย์ในต่างประเทศ เพื่อให้ได้รบั
ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามนโยบายการลงทุน โดยกองทุนจะนําเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ่งจะส่งผลให้มี Net Exposure ในหน่วย CIS ของกองทุน
ดงักล่าวคดิเป็นอตัราเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 
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ส่วนที่เหลอืลงทุนในหลกัทรพัย์อื่นใดที่ได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.ทัง้น้ี ผู้ลงทุนควรมี
ความเขา้ใจและสามารถรบัความเสีย่งของความผนัผวนของการลงทุนในต่างประเทศ  

3.2. ประเภทกองทุนรวมตามนโยบายกองทุน :  ตราสารทุน 

3.3. ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 

3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่ง
ต่างประเทศ 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : ไมม่ ี

3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) :  ลงทุนเพือ่ลดความเสีย่ง (Hedging)  

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) :  ไมล่งทุน  
3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style)  

มุง่หวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวตามดชันีชีว้ดั และบางโอกาสอาจสรา้งผลตอบแทนสงูกวา่ดชันีชีว้ดั 

3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark)  

การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรยีบเทยีบกบัดชันี KOSPI Index ซึง่เป็นตวัชีว้ดัของกองทุนหลกัโดยอตัรา
ผลตอบแทนขา้งตน้จะปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่น เพือ่คาํนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีค่าํนวณ
ผลตอบแทน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม 
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างชดัเจนถึงวนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัค่าอธิบายเกี่ยวกบัตวัชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยน
ตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จาก
ขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้

อยา่งไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้กาํหนดของสมาคม
บรษิทัจดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการ
วดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวั
ดชันีของตวัชีว้ดัไมไ่ดจ้ดัทาํหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักลา่วอกีต่อไป โดยบรษิทับรษิทัจดัการจะแจง้การ
เปลีย่นแปลงดงักลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผา่นการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายใน
เวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10. ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน : จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น 

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  
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1)  กองทุนมีนโยบายนําเงนิที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Mirae Asset Global 
Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) มี
นโยบายลงทุนในตราสารทุน และ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสารทุน ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศเกาหล ีหรอืทาํธุรกจิสว่น
ใหญ่ในประเทศเกาหล ี
ทัง้น้ี กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae 
Asset Korea Equity Fund ทีจ่ดทะเบยีนในลกัแซมเบอรก์ โดยในเบือ้งตน้น้ีกองทุนจะลงทุนเป็นสกุลเงนิ
ดอลลารส์หรฐัฯ แต่ต่อไปอาจเปลีย่นเป็นสกุลเงนิอื่นได ้บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงสกุล
เงนิซือ้ขายในกองทุนหลกัตามความเหมาะสม 

2)  สว่นทีเ่หลอือาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหน้ีในประเทศทีม่อีายุ
ไม่เกนิ 1 ปี โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อสํารองเงนิไวส้าํหรบัการดําเนินงาน รอการลงทุน หรอืรกัษาสภาพคล่อง
ของกองทุน และบรษิทัจดัการอาจจะลงทุนในเงนิฝากต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิ
อื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ระบุไวใ้นโครงการหรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

3)   ในส่วนของการลงทุนในประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความ
เสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (hedging) โดยขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึง่พจิารณาจากสภาวะของ
ตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางของค่าเงนิ, ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง 
เป็นตน้ อย่างไรกต็ามหากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่า การป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นอาจไม่เป็นไป
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรอืทําให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที่อาจได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่
ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้

ทัง้น้ี ในส่วนของการลงทุนในประเทศจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) รวมถงึตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ตํ่ากวา่ทีส่ามารถ
ลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และตราสารที่ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) และ
ตราสารทุนของบรษิทัทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) 

อน่ึง ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถเขา้ลงทุนในกองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea 
Equity Fund ที่จดทะเบียนในประเทศลกัแซมเบอร์ก   หรอืกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนดงักล่าว ไม่เหมาะสมอกีต่อไป เช่น กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศตํ่ากว่าผลตอบแทนของ
กองทุนอื่นๆ ทีม่นีโยบายการลงทุนใกลเ้คยีงกนัอยา่งมนียัสาํคญั หรอืตดิต่อกนัเป็นระยะเวลานาน หรอืขนาดของ
กองทุนต่างประเทศลดลงอย่างมนีัยสําคญั จนอาจมผีลกระทบต่อการลงทุนหรอืค่าใช้จ่าย หรอืการลงทุนของ
กองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนงัสอืชีช้วนหรอืโครงการ หรอืเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทาํความผดิรา้ยแรง
ตามความเหน็ของหน่วยงานทีก่าํกบัดแูลกองทุนต่างประเทศ หรอืเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบทีส่ง่ผลต่อการ
ดาํเนินงานของกองทุนในฐานะผูล้งทุน หรอืในกรณีทีม่กีองทุนอื่นทีม่นีโยบายใกลเ้คยีงกนัและตอบสนองนโยบาย
การลงทุนของกองทุน และบรษิทัเหน็วา่การยา้ยไปลงทุนในกองทุนดงักล่าวเป็นผลดต่ีอผลการดาํเนินงานโดยรวม
ของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะนําเงนิไปลงทุนในกองทุน
รวมต่างประเทศอื่นที่มนีโยบายการลงทุนสอดคล้องหรอืใกล้เคียงกบั กองทุน Mirae Asset Global Discovery 
Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund โดยถือว่าได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยแล้ว ซึ่งในการพิจารณาลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศนัน้ บรษิทัจดัการจะพจิารณาโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกั ทัง้น้ี 
บรษิทัจดัการจะมหีนังสอืแจง้ให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนที่จะนําเงนิไป
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นอย่างไรกต็ามหากบรษิทัจดัการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดทีม่นีโยบาย



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เกาหล ีอคิวติี ้    14 

สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของโครงการ บรษิัทจดัการอาจยกเลกิกองทุน หรอืดําเนินการขอมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพือ่เปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุนกไ็ด ้ 

ในกรณีทีก่องทุนหลกั มกีารลงทุนในหลกัทรพัย ์ตราสาร และ/หรอืสญัญาของบรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนอยู่ในตลาด
หลกัทรพัย์ (Unlisted Company) และ/หรอืตราสารแห่งหน้ีที่ไม่ได้รบัการจดัอันดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated 
Securities) และ/หรอืหลกัทรพัย์ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบัที่ตํ่ากว่าอนัดบัความน่าเชื่อถือที่สามารถ
ลงทุนได ้(Non-Investment Grade)ในอตัราสว่นทีม่ากกว่ารอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนต่างประเทศ 
บรษิทัจดัการจะปรบัลดสดัสว่นการลงทุนในกองทุนต่างประเทศดงักล่าว เพื่อใหอ้ตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัย ์
ตราสาร และ/หรอืสญัญาของบรษิทัที่มไิดจ้ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Company) และ/หรอืตรา
สารแห่งหน้ีที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และ/หรอืหลกัทรพัย์ที่มีอนัดบัความ
น่าเชื่อถอือยู่ในระดบัที่ตํ่ากว่าอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) มอีตัราสว่นไม่
เกนิรอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เกาหล ีอคิวติี ้ดงัน้ี 
1)   บรษิัทจดัการจะปรบัลดส่วนการลงทุนในกองทุนหลกั ภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัที่รบัทราบขอ้มูลการ

ลงทุนหลกัทรพัย์ ตราสาร และ/หรอืสญัญาของบรษิัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted 
Company) และ/หรอืตราสารแห่งหน้ีทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) และ/หรอื
หลกัทรพัย์ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบัที่ตํ่ากว่าอนัดบัความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Non-
Investment Grade) เกนิรอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนต่างประเทศ ยกเวน้กรณีทีเ่กดิจากปัจจยั
ทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจําเป็นและสมควร ทีท่ําใหไ้ม่สามารถดําเนินการไดภ้ายในระยะเวลาขา้งตน้ บรษิทั
จดัการจะดาํเนินการใหเ้สรจ็สิน้โดยไมช่กัชา้ ทัง้น้ีเพื่อไมใ่หอ้ตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยด์งักล่าวเกนิกวา่
รอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เกาหล ีอคิวติี ้

2)   หากการดําเนินการปรบัสดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลกั มีผลทําให้การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรพัย์สินใน
ต่างประเทศ (Offshore Investment) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี Net Exposure ในหน่วย CIS ของกองทุน
ดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนบริษัทจดัการจะ
ดาํเนินการพจิารณาคดัเลอืกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหมแ่ทนกองทุนเดมิ โดยกองทุนต่างประเทศดงักลา่ว
จะมนีโยบายการลงทุนสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ และ/หรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพิล 
เกาหล ีอคิวติี้ และมคีุณสมบตัติามที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะ
ดาํเนินการใหเ้สรจ็สิน้โดยไมช่กัชา้ และจะแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ต่อไป 

3)   หากเกดิกรณีใด ๆ ทีท่ําใหบ้รษิทัจดัการไมส่ามารถดาํเนินการคดัเลอืกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่
แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่าย
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่เหลอือยู่ของกองทุน เพื่อคนืเงนิตามจํานวนที่รวบรวมได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายและ
สาํรองค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งของกองทุน (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีถ่อืต่อ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายแลว้ทัง้หมดในกรณีที่บรษิทัจดัการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี่ยน/โอนยา้ย 
กองทุนจะยกเว้นไม่นําเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่ งทรัพย์สินในต่างประเทศ  (Offshore Investment) 
ต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนม ีNet Exposure ที่เกี่ยวกบัความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่
น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน มาบงัคบัใชใ้นช่วงดาํเนินการคดัเลอืกและเตรยีมการ
ลงทุน 
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ในกรณีเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
และปรากฎวา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางทีก่องทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอรไ์ป
ลงทุนมกีารลดลง 

(1) มฐีานะการลงทุนสทุธขิองกองทนุต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชน้ีอยกวา่รอ้ยละ 80 ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอร ์

(2) มฐีานะการลงทุนสทุธใินหน่วยของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชตีัง้แต่รอ้ยละ 80 
ขึน้ไปของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอร ์ โดยกองทุน
ต่างประเทศไมม่วีตัถุประสงคก์ารลงทุนในทาํนองเดยีวกบักองทุนรวมดชันีหรอืกองทุนรวมอทีี
เอฟ 

การลดลงของมลูคา่ทรพัยส์นิใหห้มายความถงึการลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิณ วนัใดวนัหน่ึงลดลงเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
ปลายทาง 

(2) ยอดรวมของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางดงักลา่วลดลงในชว่งระยะเวลา 5 วนัทาํ
การใดตดิต่อกนัคดิเป็นจาํนวนเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทาง
นัน้ 

เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรพัย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการ
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลกัมมีูลค่าทรพัย์สนิลดลง พรอ้มแนวทางการดําเนินการขอบรษิทัจดัการ
กองทุนรวม โดยคํานึงถงึประโยชน์ที่ดทีีสุ่ดของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมใหส้าํนักงานและผูถ้อื
หน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัที่มกีารเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนปลายทางที่
ปรากฎเหตุ 

(2) ปฎบิตัติามแนวทางการดาํเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันับแต่วนัทีม่กีารเปิดเผย
ขอ้มลูของกองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายในสามวนัทําการนับแต่วนัที่ดําเนินการแล้ว
เสรจ็ 

(4) เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะ
ลงทุนรบัรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกบัสถานะของกองทุนรวม ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องดําเนินการให้
บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนินการดงักลา่วดว้ย  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะดาํเนินการใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนินการดงักลา่ว 
ทัง้น้ี ระยะเวลาในการดาํเนินการตามขอ้ (2) บรษิทัจดัการสามารถขอผอ่นผนัต่อสาํนกังาน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิใ์นกรณีทีม่กีารดาํเนินการเปลีย่น/โอนยา้ย/เลกิกองทุน กองทุนจะยกเวน้ไม่นําเรื่องการ
ลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งทรพัยส์นิในต่างประเทศ (Offshore Investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน มาบงัคบัใชใ้นช่วงดําเนินการคดัเลอืก และ/หรอื เตรยีมการลงทุน และ/หรอื เลกิ
กองทุนดงักลา่ว 

รายละเอียด กองทนุหลกั  
กองทุนหลกัที่กองทุนจะลงทุนคือ Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund 
มรีายละเอยีดต่อไปน้ี 
ชื่อกองทุน  : Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund 
ประเภท  : กองทุนรวมตราสารทุน 
อายโุครงการ  : ไมก่าํหนด 
วนัจดัตัง้กองทุน  : 22 กรกฎาคม 2551 (Class I USD จดัตัง้เมือ่ 2 กนัยายน 2551) 
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จดทะเบยีนในประเทศ : ลกัแซมเบอรก์   
สกุลเงนิของกองทุน  : US dollars 
วนัทาํการซือ้ขาย  : ทุกวนัทาํการของธนาคารในประเทศลกัแซมเบอรก์ 
บรษิทัจดัการ  :  Mirae Asset Global Investments Co Ltd   
ผูด้แูลผลประโยชน์  : Citibank International plc. (Luxembourg branch)  
นโยบายการลงทุน  :  กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ ตราสารที่เกี่ยวข้องกบัตราสารทุน ที่

เป็นของบรษิัทที่จดทะเบียนในประเทศเกาหลี หรอืทําธุรกิจส่วนใหญ่ใน
ประเทศเกาหล ี
กองทุนอาจลงทุ นสัญญ าซื้ อ ขายล่ วงห น้ า  (Derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม
ป ระสิท ธิภ าพ ใน ก ารบ ริห า รพ อ ร์ต ก ารล ง ทุ น  (Efficient Portfolio 
Management) และอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดย
มวีตัถุประสงคเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่งตามดุลพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

การจา่ยเงนิปันผล : ไมม่ ี
ตวัชีว้ดัของกองทุน (Benchmark) : KOSPI Index 

1) ดชันี KOSPI Index เป็นดชันีที่ประกอบไปด้วยหุ้นสามญัทุกตวัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศเกาหลี โดยใช้วิธีถ่วงน้ําหนักตาม Market cap. โดยเริ่มคํานวณค่าฐาน 100 ตัง้แต่วนัที่ 4 
มกราคม 2523 

2) ดชันี KOSPI Index มกีารเผยแพรข่อ้มลูและแสดงค่าดชันีอยา่งต่อเน่ืองผ่านสือ่ทีน่กัลงทุนสามารถเขา้ถงึ
ขอ้มลูได ้ผา่นทาง เวปไซต ์http://eng.krx.co.kr/ 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวม  
Management Company Fee :  ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05 ต่อปี / ไมต่ํ่ากวา่ 15,000 EUR  
Management fee  :  ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปี 
Administrative fee : ไมเ่กนิ 0.04 ต่อปี 

คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูล้งทุน 
คา่ธรรมเนียมซือ้หน่วยลงทุน : 1.00% (ยกเวน้) 
คา่ธรรมเนียมขาย : 1.00% (ยกเวน้) 

กองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund ที่จดทะเบียนในประเทศ
ลกัแซมเบอร์ก เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป (Retail Fund) และเป็นกองทุนที่จดัตัง้ตามระเบียบของ 
UCITS III (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities III) ภายใต้กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งของประเทศลกัแซมเบอร์ก ซึ่งเป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) โดยมไิดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮจ็ฟันด ์(hedge Fund)  
รายละเอยีดของกองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund แปลมา
จากหนงัสอืชีช้วน (Master Prospectus) ของกองทุนหลกั ทา่นสามารถดขูอ้มลูของกองทุนหลกัเพิม่เตมิได้
ที ่: www.miraeasset.com.hk 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศซึง่จะสง่ผลใหก้องทุนม ีNet Exposure ที่
เกีย่วขอ้งกบัความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิอง
กองทุน 
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3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน:  

3.13.1   ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่น
อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ตกําหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการก.ล.ต หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วาม
เหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอก
ผลโดยวธิอีื่น 

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 
1.1.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 
1.1.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้
1.1.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้
1.1.8  ตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารหน้ีตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่

สาํนกังานกาํหนดเพิม่เตมิ  
1.2  ตราสาร Basel III 

 2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 
ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงัน้ี 
2.1 ไมม่ขีอ้กาํหนดหรอืเงือ่นไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงนิลงทุนในตราสาร 
2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้

ดาํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมี
เงือ่นไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่นํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจ
ลงทุนไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักลา่วตอ้งอา้งองิ
จากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสาก 
2.4   ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักลา่วเพือ่ชาํระหน้ีการคา้  B/E 
หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

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  
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2.4.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 
ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักลา่วตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จา่ยหรอืผู้
ออกตัว๋ ทัง้จาํนวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนที่ 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   

 ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 
 กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย 
1.1   มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสาร

ทางการเงนิทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2  
1.2   ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่

ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแทง่) 
1.2.1   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF กองทุนสามารถ

ลงทุนได ้
1.2.2   มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสดัส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Single Entity Limit ของกองทุนนัน้ 
1.2.3   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีํานวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ ์Product Limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 
1.2.4   มกีารลงทุนใน Derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Global Exposure Limit ของ

กองทุนนัน้ 
1.3   ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทุน

รวมฟีดเดอร ์

ส่วนที่ 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 
1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์  
4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั  
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนที่ 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุ  
1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ี Underlying อยา่งใดอยา่งหน่ึง

หรอืหลายอยา่ง ดงัน้ี 
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1.1  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

ในกรณีที่ Derivatives อ้างอิงกับราคาของ Underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคา

ปัจจุบัน (Spot Price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั ้น  ทัง้น้ี ราคาของ 

Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที่ยอมรบั

อยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลายดว้ย 

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 

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าสิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้ง

เป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้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 

การลงทุนใน 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.  ใหค้าํนวณ

และแจง้มลูคา่ยุตธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อยา่งมนียัสาํคญั ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่าย

หน่ึงคาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3 คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เกาหล ีอคิวติี ้    20 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่น
อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.. กําหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต..หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหา
ดอกผลโดยวธิอีื่น 

ทัง้น้ี การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรอืเป็นการทาํ
สญัญาในประเทศที่มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ 
IOSCO หรอืทีม่กีารซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และ
เสนอขายใน GMS 

ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินต่างประเทศทัว่ไป  

 1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 
1.1  ตราสารทุนต่างประเทศ ไดแ้ก่ 

1.1.1 หุน้ 
1.1.2  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (Share Warrants) 
1.1.3  ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferereble Subscription 

Right) 
1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นหุน้หรอื Share Warrants 
1.1.5  ตราสารทุนอื่นที่มีลกัษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่

สาํนกังานกาํหนดเพิม่เตมิ 
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  ตราสารหน้ีอื่นที่มีลกัษณะทํานองเดียวกับตราสารหน้ีตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่

สาํนกังานกาํหนดเพิม่เตมิ  
1.3  ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 
 

2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 
ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น 
ดงัน้ี 
2.1 ไมม่ขีอ้กาํหนดหรอืเงือ่นไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงนิลงทุนใน    ตราสาร 
2.2 สามารถเปลี่ยนมอืได้  (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N ที่มเีงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมอืแต่กองทุนได้

ดําเนินการให้มีการรบัโอนสทิธิเรยีกร้องในตราสารได้ตามวธิีการที่กฎหมายกําหนด หรอืมี
เงือ่นไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
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2.3 มขีอ้มูลเกี่ยวกบัตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาตดัสนิใจ
ลงทุนไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิ
จากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

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

ส่วนที่ 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS ในต่างประเทศ 

ตอ้งมคีณุสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 
2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสาํหรบัตราสารทาง

การเงนิทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2  
2.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 
2.2.1.  การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่าํกบัดแูล

ดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO  หรอืเป็นหน่วย
ของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็น
สมาชกิของ WFE  

2.2.2.  CIS operator ของกองทุนดงักลา่วอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานกาํกบัดแูลทีเ่ป็น
สมาชกิสามญัของ IOSCO   

2.2.3 ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดงักลา่วตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการสาํหรบั
กองทุนเพือ่ผูล้งทุนรายยอ่ยของประเทศนัน้ 

2.3  ประเทศทีก่าํกบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักลา่วมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอยา่ง
เพยีงพอทัง้น้ี ตามรายชื่อประเทศทีส่าํนกังานกาํหนด 

2.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวต้องมี
การจาํกดัการกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจาํเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ 
และมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไมใ่ชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็น
กองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแทง่) 
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2.4.1  มีการลงทุนในทรพัย์สนิซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ใน
≥80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้ 

2.4.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีํานวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ Single Entity Limit ของ MF นัน้ ทัง้น้ีหลกัเกณฑ์ดงักล่าวไม่ใช้กบักรณี
ทรพัยส์นิทีเ่ป็น 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 
นัน้ 

2.5  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 
ต่างประเทศดงักลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทุนทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่
เป็นกรณีทีม่คีวามจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบ
จากสาํนกังานโดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความจาํเป็น และ
คา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักลา่วไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

ส่วนที่ 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รบัฝาก

ต่างประเทศของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 
1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  
2. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
3. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 

ส่วนที่ 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุ  

1.  ประเภท Underlying Derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องม ีUnderlying อย่างใดอย่างหน่ึง
หรอืหลายอยา่งดงัน้ี 

1.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

ในกรณีที ่Derivatives อา้งองิกบัราคาของ Underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักลา่วตอ้งเป็นราคา
ปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้น้ี ราคาของ 
Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่
ยอมรบัอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลายดว้ย 

2  เงือ่นไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต่้อเมือ่ 

2.1 กรณี MFไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไว้
อยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Derivatives อยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

2.2.1 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives on 
Organized Exchange) 
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2.2.2 กรณีเป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (OTC 
Derivatives) ในต่างประเทศ ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิตบุิคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ
ธุรกจิสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลโดยหน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

2.3  ในกรณีที่จะต้องมกีารชําระหน้ีด้วยการส่งมอบสนิค้าเมื่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสิน้สุดลง สนิค้านัน้
ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่
มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3.  หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจาํนวนทีเ่พยีงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องชําระหน้ีตามขอ้ตกลงเมื่อ Derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน Derivatives 
นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

4.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่บรษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิที่จะลดความเสีย่ง 
การลงทุนใน Derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงัน้ี 

5.1 ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ให้บรษิัทจดัการทราบทุก
วนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยดุทาํการของ บลจ.  ให้
คาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อยา่งมนียัสาํคญั ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่าย
หน่ึงคาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3 คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
 

3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์ หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของ
กองทุนรวม ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด
ดงัต่อไปน้ี ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิัท
จดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทนุที่คาํนวณตามผ ู้ออกทรพัยสิ์นหรือค ู่สญัญา (Single Entity Limit) 

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

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
2.2  กรณีม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment 
Grade แต่ตํ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 
4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผู้

ออกตราสารมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

4.1  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้น้ี เฉพาะเงนิฝากหรอื

ตราสารทีร่ฐับาลเป็นประกนั  

ไมเ่กนิ 20% 
(หรอืไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศ
หรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลื อ ก ใช้  Credit Rating แ บ บ  National Scale ซึ่ ง
ประเทศนั ้นต้องมี sovereign Rating อยู่ ในระดับที ่
Investment Grade)  

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
5.1   เป็นตราสารหน้ี ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย

ไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บั
อนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดย

มรีายละเอยีดตามแบบแสดงรายการขอ้มลู

การเสนอขายหลกัทรพัย ์

5.2.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระ ≤ 

397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน ทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะ

ตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตาม

ตราสารดงักลา่วตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่า

ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด และ

ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้า

แหง่ประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

ไมเ่กนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรอื 

(2) น้ําหนกัของตราสารทีล่งทุน 

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

5.4  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade 

5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีําหนดวนัชาํระหน้ี > 397 

วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่น

ระบบของ regulated market  

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี  
6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้

ขาย หลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET 
หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 
(แต่ไมร่วมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่
ระหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้กีาร
เพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET 
หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไมว่า่
ตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่
หุน้ของบรษิทัดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอื
ของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่
รวมถงึบรษิทัทีอ่ยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุ
ทีอ่าจทาํใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซือ้
ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้
ขายตาม 6.1 

6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.4.1 เป็นตราสารห น้ี  ที่ผู้ออกจัดตั ้งขึ้นตาม

กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน

ต่ างประเทศ  หรือผู้ ออกจัดตั ้งขึ้นตาม

กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ 

ธพ. ต่างประเทศที่ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ

ธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร 

Basel III 

6.4.2 ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment 

Grade 

6.4.3 เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง

ดงัน้ี 

ไมเ่กนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 

(2) น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน Benchmark + 

5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET 

หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์

ต่างประเทศ 

6.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการ

ทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ 

filing 

6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนั

ชาํระหน้ี  ≤ 397 วนั นบัแต่วนัที่

ลงทุน และไมไ่ดม้ลีกัษณะตาม 

6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  ผูม้ภีาระ

ผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้ง 

บุคคลดงัน้ี 

6.4.3.3.1  บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 

5.2.3.9 

6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหวา่ง

ประเทศทีป่ระเทศไทย

เป็นสมาชกิ 

6.4.3.3.3 ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น
ต่างประเทศที่มีลกัษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคล  
ต า ม ข้ อ  6.4.3.3.1 – 
6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีําหนดวนัชําระหน้ี 
> 397 วัน  นั บ แต่ ว ัน ที่ ล ง ทุ น  ต้ อ งขึ้ น
ทะเบียนหรืออยู่ ในระบบของ regulated 
market 

6.5  ธุรกรรมดงัน้ี ทีคู่ส่ญัญาม ีCredit Rating อยูใ่น

ระดบั Investment Grade 

6.5.1  OTC Derivatives 
7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 

(SIP) 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั Single Entity Limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอื
คูส่ญัญา แลว้แต่กรณี 
1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของ MF 
2.Derivatives on Organized Exchange 
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ส่วนที่ 2 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกล ุ่มกิจการ (Group Limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุม่

กจิการเดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทาง
การเงนิ 
กบับรษิทัดงักล่าว  
      
 

ไมเ่กนิอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่ 
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25%  
(2)  น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุน 
ใน Benchmark + 10%  
 

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั Group Limit 
1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของกองทุน 
2.Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนที่ 3 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก B/E หรอื P/N 

ทีนิ่ตบุิคคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาใน
ต่างประเทศของนิตบุิคคลดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่
จา่ย หรอืคูส่ญัญา ดงัน้ี 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะ

จดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจาก
คูส่ญัญาตาม Reverse Repo หรอื securities lending 
หรอื Derivatives) 

-  รวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ีเวน้

แต่เป็น MF ทีม่อีายโุครงการ < 1 ปี   ให้

เฉลีย่ตามรอบอายกุองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายกุองทุน  
คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้น้ี เฉพาะ MF ทีม่อีายุ
โครงการ ≥ 1 ปี 

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

ดําเนินการให้มกีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสาร

ได้ตามวธิกีารที่กฎหมายกําหนด หรอืมเีงื่อนไขให ้

MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีม่ี
ระยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 4 ของสว่นน้ี แต่ไมร่วมถงึตรา

สารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถว้น

ดงัน้ี 

รวมกนัไมเ่กนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
      2.3.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 

ในสว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณ

ตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (Single 

Entity Limit) 

      2.3.2  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ 

Investment Grade หรอืไมม่ ีCredit Rating 

3 หน่วยลงทุน CIS ทีจ่ดัตัง้ตามกฎหมายไทย ไมเ่กนิ 20% 
4 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

4.1  ทรพัย์สนิตามขอ้ 7 ในส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการ
ลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 
(Single Entity Limit) 

4.2  ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุนหรอื Basel lII  
ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผู้
ออกตราสารทีต่ํ่ากวา่ทีส่ามารถลงทุนได ้(non-
Investment Grade / unRated) 

 
รวมกนัไมเ่กนิ 15% 

 
 

5 Derivatives ดงัน้ี 
5.1  การเขา้ทาํธุรกรรม Derivatives ทีม่วีตัถุประสงค์
เพือ่การลดความเสีย่ง (Hedging) 

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่อียู ่ 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของกองทุนไมม่ี
ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั product Limit 

ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration 
Limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น   อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหน่ึง 1.1 กรณีทีเ่ป็นการลงทุนของ MF  

 ทุกกองทุนรวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. ราย
เดยีวกนัตอ้งมจีาํนวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของ
จาํนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้  

2 ตราสารหน้ี ตราสาร Basel III ของผูอ้อกรายใด
รายหน่ึง  
(ไมร่วมถงึตราสารหน้ีภาครฐัไทยหรอืตราสารหน้ี
ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสนิทางการเงนิ (financial 

liability)  ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้

ในงบการเงนิสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด โดย

ไม่ให้นับรวมมูลค่าหน้ีสินดังกล่าว ของเจ้าหน้ีที่มี

ความเกี่ยวขอ้งกบัผู้ออก เช่น เงนิกู้ยมืจากกิจการที่

เกีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทัง้น้ี ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มหีน้ีสนิทางการเงนิ

ตามที่เปิดเผยในงบการเงนิสําหรบัรอบระยะเวลา
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น   อตัราส่วน  
บญัชลี่าสุด รวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํา

งบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร ให้ ใช้

อตัราสว่นไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอ

ขายตราสารตามขอ้น้ีของผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  

เวน้แต่ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing 

ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 

ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อน้ีโดยเป็น

ตราสารที่ออกใหม่และม ีCredit Rating อยู่ในระดบั

ตํ่ากว่า Investment Grade หรือไม่มี Credit Rating 

ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจดัการของ 

บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า

การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  

เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ใน

ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้

พจิารณาเป็นรายโครงการ (อตัราสว่นตาม 2.2 ไม่ใช้

กบักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงัน้ี 

1. ธพ . บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

แหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศ

ไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

9. บล. 

10.สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น

สมาชกิ 

11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนอง
เดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น   อตัราส่วน  
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF 

หรอื กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   
- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทุนดงัน้ี 
(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะ

ครบถว้นดงัน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  
(1.1)  มขีนาดเลก็  
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

“ทัง้น้ี การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน เรือ่ง การลงทุนของกองทุน” 
หมายเหตุ: หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักลา่ว
ไดจ้ดัทาํงบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ําหนดโดย
คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เชน่ International FinancialReporting Standards (IFRS) หรอื United 
States  GenerallyAccepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

ส่วนที่ 5 : การดาํเนินการเมื่อทรพัยสิ์นที่ลงทนุขาดคณุสมบตัิหรือการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทนุ 
1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิี่

เปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป 
บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาด

คุณสมบตั ิและจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดั
จากวนัทีเ่กดิกรณีดงักลา่ว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่
ตอ้งไมเ่กนิกวา่ 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ 

(3)  เมือ่บรษิทัจดัการสามารถจาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิี
คุณสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทาํรายงาน
ขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักลา่ว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้าํหน่ายทรพัยส์นิ
นัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตัแิลว้แต่กรณีและใหจ้ดัสง่รายงานต่อ
สาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักลา่ว  

2.  ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนด แต่ต่อมาการ
ลงทุนไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ 
บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภทจาํนวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่

เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจน จดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทั
จดัการ 
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(2)  ไมล่งทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนด 

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุน
เป็นสาํคญั แต่ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 
(ก)  ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที่

คาํนวณตามประเภททรพัยส์นิสาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ตัว๋แลก
เงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามอตัราสว่นการลงทุน (Product Limit) 

(ข)  ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสดุทา้ยของระยะเวลา 5 วนัทาํการดงักลา่ว สาํหรบักรณีอื่นใด
นอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก) เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 

(4)  เมือ่บรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้ง
จดัทาํรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถ
แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนได ้และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ 
ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

(5)  ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่น
ไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration Limit) ตามทีก่าํหนดในสว่นที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการ
ปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ีดว้ย 
(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จาํนวนทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุน เวน้แต่กรณีจาํเป็นและ

สมควรโดยไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังาน 
(ข)  ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอีาํนาจควบคุม หรอืยืน่คาํขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซือ้ ใน

กรณีทีท่รพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักลา่วเป็นผลให้
กองทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซือ้ 

ความในขอ้ 2 มใิหนํ้ามาใชก้บักองทุนรวมฟีดเดอร ์ในสว่นทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอื
หน่วยของกองทุนต่างประเทศทีไ่มเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการที่
ลงทุน (concentration limit) โดยใหด้าํเนินการตามทีก่าํหนดในขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 แลว้แต่กรณี 
3. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ก่อนวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน

รวมดาํเนินการดงัต่อไปน้ี หากปรากฏวา่มกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 
(concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั 
(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จาํนวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่

เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํ
การนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2)  หา้มมใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการเพื่อขยายวงเงนิสาํหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีด
เดอรด์งักลา่วทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวก้บัสาํนกังานแลว้ จนกวา่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอื
หน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนด 

(3)  ในกรณีทีม่กีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศทีม่ผีูร้บัผดิชอบ
การบรหิารจดัการกองทุนดงักล่าวเป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 
และมกีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยอื่นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอรห์รอืผูถ้อืหน่วยลงทุนใน
ลกัษณะทีซ่ํ้าซอ้นกบักองทุนรวมหรอืกองทุนต่างประเทศ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเกีย่วกบัความสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงดงักลา่ว รวมถงึเหตุผลและ
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ความจาํเป็นในการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยนัน้ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลา
ดงักลา่ว  

(4)  ในกรณีทีอ่ตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอรเ์ป็นไปตามทีก่าํหนดแลว้ ใหจ้ดัทาํรายงานขอ้มลู
เกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักลา่ว  รวมถงึวนัทีอ่ตัราสว่นเป็นไปตามที่
กาํหนด และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีเ่ป็นไป
ตามทีก่าํหนดนัน้”   

4. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้หลงัวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมดาํเนินการดงัต่อไปน้ี หากปรากฏวา่มกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของ
กองทุนต่างประเทศไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 
(concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั 
(1)  ดาํเนินการตามขอ้ 3 (1) และ (4)  
(2)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนดงักลา่วภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุน

เป็นสาํคญั แต่ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลา 180 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว   

5. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุ
ใหไ้มเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 
(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียูเ่ดมินัน้ 
(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

6. ในกรณีทีม่เีหตุสดุวสิยัหรอืเหตุจาํเป็นอื่นใดทาํใหบ้รษิทัจดัการไมส่ามารถดาํเนินการแกไ้ขเพือ่ใหก้ารลงทุน
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็วา่การดาํเนินการดงักลา่ว
จะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจดาํเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้ง
คาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั และตอ้งสง่รายงานเกีย่วกบัการดาํเนินการของบรษิทัจดัการในเรือ่ง
ดงักลา่วต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่อ้ง
แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักลา่วทัง้น้ีในการจดัสง่รายงานดงักลา่วใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ
สามารถดาํเนินการโดยวธิกีารเผยแพรบ่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.กาํหนด 

ส่วนที่ 6 : การดาํเนินการเมื่อการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของ
กองทนุ 
1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัสว่นการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน 

บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1.1)  จดัทํารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ําใหม้กีาร

ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์แลว้แต่กรณี ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจน
จดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2)  ดําเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดําเนินการ
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 2 ในสว่นน้ี 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 
ใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการแกไ้ขสดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 

(3) เมื่อครบระยะเวลาตาม (2) แลว้หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมยงัไม่สามารถแกไ้ขได ้หา้มบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมลงทุนเพิม่เติมในทรพัย์สนิที่เกินอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุนทีก่าํหนด” 
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90 วนันับแต่วนัทีส่ดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการ
จะได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดงักล่าว  
ทัง้น้ีทางบรษิทัจดัการจะไมน่บัชว่งระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใช้
บงัคบั โดยวธิกีารดงักล่าวตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิาก
ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนจากผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใช้บงัคบั และในกรณีที่
ครบกําหนด 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใช้บงัคบั บรษิัทจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้
เพิม่เตมิ  

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ (Class of Unit) :  
4.1. การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี

4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน) :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

5.  การเสนอขายหน่วยลงทนุคร ัง้แรก :  

5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ  

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.2.1 การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คย
เปิดบญัชกีองทุนรวม) 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่และดาํเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนสว่นสรุปขอ้มูลสาํคญั พรอ้มกบัคํา
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ
ไว ้ณ ทีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้
คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มอืผู้ลงทุน คําขอเปิดบญัชกีองทุน
รวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ทํา
การทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาทาํการ  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เกาหล ีอคิวติี ้    34 

สาํหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอ
เปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น  

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นนิติบคุคล  

สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดย
ผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล  

ตวัอยา่งลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม  

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

5.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วิธีการส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก 
รายละเอยีดในคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี 
และนําสง่ไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
2. สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทาง

โทรสารได ้ 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ 
ผู้สนใจสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

วนัเวลาส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดร้ะหวา่งวนัและ
เวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั ผูส้ ัง่ซือ้สามารถ
ทาํการสัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัทาํการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ ัง่ซือ้สามารถทาํการสัง่ซือ้ได้
จนถงึวนัทาํการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
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ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิน้สดุระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีทีส่ามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจาํนวนเงนิทุนโครงการที่
กาํหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ  

ในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในราคา 10 บาท
ต่อหน่วยลงทุน บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมต่ํ่า
กวา่ 5,000 บาท 

ราคาส ัง่ซื้อกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายทีค่าํนวณไดเ้มื่อสิน้วนัทาํการทีไ่ดร้บัเงนิ
จากกองทุนตน้ทาง เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นเขา้  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าวนัที่คําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีมคีวามสมบูรณ์ครบถ้วน
ต่อเมือ่เป็นวนัทาํการขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคาํสัง่ซือ้ หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสาร
อื่นใดที่บรษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี ที่สมบูรณ์และบรษิัทจดัการได้รบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
จากกองทุนตน้ทาง  

การส่งคาํส ัง่ซื้อและชาํระค่าซื้อหน่วยลงทุน  

1.  ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จํานวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วย
ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมน้ี บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทจดัการ
กําหนด (ถา้ม)ี พรอ้มชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจํานวนทีร่ะบุในคาํสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน ได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน โดยชําระด้วยเงนิสด เช็ค 
ดราฟต ์(เชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากซึง่บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิ
คา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน) คาํสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

สาํหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) สัง่จา่ยเพื่อเขา้บญัชอีอม
ทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เกาหล ีอคิวติี”้ 

(2) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีไ่มใ่ชธ่นาคาร
ซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ
เพือ่จองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เกาหล ีอคิวติี”้  

(3)  บญัชอีื่นใดที่บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทั
จดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญั โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แกไ้ขโครงการ  
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ทัง้น้ีการชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การชาํระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถเรยีก
เกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อ
นัน้  

สาํหรบัผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่
บรษิทัจดัการกําหนด และหลกัฐานการชําระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารที่บรษิทัจดัการ
ยอมรบั สง่โทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัคําสัง่ซื้อและไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากผู้ส ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะ
มอบสาํเนาคาํสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัท
จดัการ  

ผู้สนใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถนําเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การ
บรหิารของบรษิทัจดัการ มาชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เกาหล ีอคิวติี”้ 
ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วนัทําการนับแต่วนัทีท่ีร่ะบุในใบคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นไดถ้งึวนัสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้แรก 

หากวนัที่ที่ระบุในใบคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัทําการสุดท้ายของการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิด
การเสนอขายไปแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูส้ ัง่ซื้อทาํการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุ
ในใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจาก
กองทุนรวมอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยโดยรวม 

5.2.3 เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน 

5.2.3.1  การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้จะสมบรูณ์ต่อเมื่อคาํสัง่ซือ้ถูกตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการ
ไดร้บัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ํารายการเพื่อจดัสรรหน่วย
ลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้แลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้
บนัทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านัน้ ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่า
ซือ้หน่วยทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

5.2.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะไมข่ายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ และกรณีทีเ่ป็นเชค็หรอืดราฟต ์บรษิทัจดัการจะสง่เชค็
หรอืดราฟต์นัน้คนืใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืดําเนินการดงักล่าวแทน
บรษิทัจดัการได ้
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5.2.3.3  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืทําให้เกิดความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัท
จดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ดําเนินการตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ 
ๆ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

5.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

1. ในกรณีที่จํานวนเงนิที่ระบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจํานวนเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนที่บรษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหน่วยลงทุน
ใหต้ามจาํนวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีไ่ดร้บัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
โดยพจิารณาตามวนัทีส่ ัง่ซือ้ และไดร้บัชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนเตม็จาํนวนแลว้ 

3.   ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัท
จดัการบรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจาํนวนทีส่ ัง่ซือ้ ทีไ่ดร้ะบุในใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน โดยพจิารณาตามวนัทีไ่ดร้บัใบคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัที่ระบุในใบคําสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการ
ไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบยีนไวต่้อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทั
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่
ซื้อหน่วยลงทุนและไดร้บัชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้ม
กนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัสว่นจํานวน
หน่วยลงทุนที่ส ัง่ซื้อและที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ (Pro Rata) ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการพจิารณา
ตามความเหมาะสมโดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเห็นว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืทําให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดย
ไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

4. บรษิทัจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของหน่วย
ลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

5.2.5 การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน  

5.2.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณี
ดงัต่อไปน้ี ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สดุลง 

(1)  ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผูล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 
35 ราย  

 (2) ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกวา่หน่ึงใน
สามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
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(3) ในกรณีทีม่เีหตุอนัจาํเป็นและสมควร ทาํใหก้องทุนไมส่ามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
การลงทุนและวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

5.2.5.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่าง หรอืหลงัจากการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยบรษิัทจดัการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันบัแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ 
และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สดุลงในวนัทีแ่จง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกดิขึน้จากเงนิที่
ไดร้บัจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนภายในหน่ึงเดอืนนบัแต่วนัสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิทั
จดัการไมส่ามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลานัน้ไดอ้นัเน่ืองจากความผดิพลาด
ของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะชาํระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละเจด็ครึง่ต่อปีนบัแต่
วนัทีค่รบกาํหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการชาํระเงนิคา่จองซือ้จนครบถว้น 

เพือ่ประโยชน์ในการคาํนวณมลูคา่หน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ตามวรรคหน่ึง ใหใ้ชร้าคาตามมลูค่า
ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ  

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะดําเนินการคืนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่ 
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการเป็นอย่าง
อื่นได ้

5.2.5.3 ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จดทะเบยีนไวต่้อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุใหบ้รษิทั
จดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืไมจ่ดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิคา่ซือ้หน่วย
ลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วนั
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เว้นแต่ในกรณีที่
สมควรและจาํเป็นจนทาํใหไ้มส่ามารถคนืเงนิดงักลา่วไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทนุ  

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

เงื่อนไขอื่น  ๆ   

กรณีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ย
เหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักลา่วใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  
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ทัง้น้ี ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการ
ภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่มกีารสง่คําสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ําเนินการตาม
คําสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอื
บรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก :  

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วนัทํา
การนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

6.2.1 การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิด
บญัชกีองทุนรวม) 

6.2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะจัดส่งและดําเนินการให้
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วน
สรุปขอ้มูลสําคญัที่ผู้ลงทุนควรทราบ พรอ้มกบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน 
และบรษิทัจดัการจะจดัให้มหีนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ที่ทําการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขาย
หน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะ
ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ี่ที่ทําการ
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาทาํการ หรอื
ชอ่งทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต 

6.2.1.2 สําหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวม
โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสาร
หลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั
จดัการเป็นอยา่งอื่น 

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา 
 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นนิติบคุคล 
 สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรอง
สาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล 
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 ตวัอยา่งลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม 
 สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
 หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

6.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

6.2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและ
เอกสารประกอบการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี ่

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
2. สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนทางโทรสารได ้หรอื 
3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดขึน้ โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ 

วนัเวลาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึ 15.30 น. โดยบรษิทัจดัการจะกําหนดวนั
เริม่ทาํการขายหน่วยลงทุนภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้น้ี บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทย และวนัทําการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัทําการของประเทศที่
เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการที่บรษิทัจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบั
ชาํระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี 

บรษิัทจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

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

ราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ภายใน 2 
วนัทาํการ หลงัจากวนัทาํการขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมต่ํ่ากวา่ 5,000 
บาท 

การสง่คาํสัง่ซือ้และชาํระคา่ซือ้หน่วยลงทุน 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เกาหล ีอคิวติี ้    41 

1.   ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนทัง้จาํนวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพือ่ซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมน้ี บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.   ผูส้นใจลงทุนสามารถสง่คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการ
กาํหนด (ถา้ม)ี พรอ้มชาํระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจาํนวนทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้
หน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยชาํระดว้ยเงนิ
สด เชค็ ดราฟต ์คาํสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 

สาํหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดที่บรษิทั
จดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน 
(1)  กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชี

กระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ” 
(2)  กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ไม่ใช่

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีกระแสรายวนั ชื่อบญัช ี
“บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน” 

(3)  บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทั
จดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั โดยไมถ่อืวา่เป็นการ
แกไ้ขโครงการ 

ทัง้น้ีการชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การชําระด้วยเงนิสด บรษิัทจดัการจะต้องสามารถ
เรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการ
สัง่ซือ้นัน้ 

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่
บรษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี ส่งโทรสารพรอ้มหลกัฐานการชําระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตาม
วธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3. เมือ่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัคาํสัง่ซือ้และไดร้บัชาํระเงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืจะมอบสาํเนาคําสัง่ซื้อใหแ้ก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทาง
โทรสาร  

6.2.3 เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน  

6.2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิทั
จดัการได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนได้ทํารายการเพื่อ
จดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อแล้ว สทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลงัจากที่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตให้
ดาํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้
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ในกรณีที่การชําระเงนิดว้ยคําสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิ
จากธนาคารของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะระงบัการขายหน่วย
ลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะดําเนินการนําส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผู้ส ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัเชค็หรอืดราฟตน์ัน้คนืจากธนาคารผูเ้รยีก
เก็บ ทัง้น้ีบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนดําเนินการ
ดงักลา่วแทนบรษิทัจดัการได ้ 

6.2.3.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มมีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ 

6.2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่คาํสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของ
บรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการตามคาํสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนนัน้ ๆ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

6.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

6.2.4.1  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และ
บรษิทัจดัการไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีล
ใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ 
“สัง่ซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและไดช้าํระค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ 
หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไมเ่พยีงพอต่อการจดัสรร 
บรษิัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่ส ัง่ซื้อและที่สามารถ
จดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata)  

6.2.4.2  ในกรณีที่จํานวนเงนิที่ระบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจํานวนเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเก็บได้จรงิในวนัทําการขายที่บรษิัทจดัการทํา
รายการ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงนิที่บรษิัท
จดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

6.2.4.3  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัทําการถดัจากวนัทําการขาย
หน่วยลงทุนของคาํสัง่ซือ้นัน้ ๆ 

6.2.4.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่คาํสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของ
บรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุน
แต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

6.2.4.5. บรษิทัจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของ
หน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

6.2.5 การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน  
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ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จดทะเบยีนไวต่้อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุใหบ้รษิทั
จดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืไมจ่ดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วย
ลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทาํการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วธิกีารจา่ยคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ นําฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ หรอืชาํระเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จ่าย
เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 
เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิด
บญัชีกองทุนรวมของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในคําขอเปิดบญัชี
กองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในคําขอเปิด
บญัชกีองทุนของผู้ส ัง่ซื้อได้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวด้วย
วธิกีารที่บรษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักลา่วแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงือ่นไขอื่น ๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชําระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความ
สะดวกให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิาร
ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ     
ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น 
การเพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1 การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัิ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ  

2.2 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการ
ธุรกรรมที่ใช้วธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การซื้อหน่วย
ลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine) บรกิารธนาคาร
ทางโทรศพัท ์(Telebanking) อนิเทอรเ์น็ต หรอืสือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้น้ีการ
ใหบ้รกิารดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

2.3 การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ํา
ได ้ 

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรงุเปลีย่นแปลงระยะเวลาทาํการขายหน่วยลงทุนเพื่อ
ความเหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทั
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวัน
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เปลี่ยนแปลง ที่ที่ ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

4.  กรณีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่
สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอื
ยนืยนัขอ้มูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ดําเนินการขายหน่วย
ลงทุนดงักลา่วใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงสง่คาํสัง่ซือ้ตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทั
จดัการภายใน 3 วนั นับแต่วนัทีม่กีารสง่คาํสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการได้
ดําเนินการตามคําสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสาร
และตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัท
จดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัทจดัการ
ดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและ
ไมม่กีารทาํธุรกรรมใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า  

6. บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการไดส้งวน
สทิธใินการขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

7. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
ตามที่บรษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าและบริษัทจัดการจะประกาศ
รายละเอียดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัดําเนินการที่ที่ทําการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุม
ไมไ่ด ้หรอืกรณีจาํเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยทนัท ี

7.  การรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ :  

7.1. ชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการจะเริม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน 30 วนัทาํ
การนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ
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7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

7.4.1 การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงนิหรอืเป็นจํานวนหน่วยลงทุน 
อยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรบัใบคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนั
และเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พรอ้มเอกสาร
ประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอื
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหรอืสามารถส่งคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงั
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสง่คาํสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น 

กรณีผ ูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบคุคลธรรมดา 
 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผ ูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบคุคล 
 สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง  
 หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบ

อาํนาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ระหวา่ง
เวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 15.00 น.  

บรษิทัจดัการกาํหนดใหว้นัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นวนัทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย 
และวนัทาํการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัทาํการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน 
(ถา้ม)ี และวนัทาํการทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุน
จากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะแจง้วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใหท้ราบลว่งหน้า โดยประกาศ ณ 
สาํนกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  
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ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ดงักลา่ว ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย
ประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีค่ํานวณได ้
ภายใน 2 วนัทําการ หลงัจากวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนไมต่ํ่ากวา่มลูคา่ขัน้ตํ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

การชาํระคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะดาํเนินการชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการได้รบัการผ่อน
ผนัระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะชําระเงนิให้
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัคํานวณมลูค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บั
การผอ่นผนั และหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิทัจดัการจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุน
เป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืโดยนําเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้
ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความ
ประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีที่ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน 
บรษิัทจดัการจะจดัส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรอืโดยวธิีการที่บรษิัทจดัการ
เหน็สมควร หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการดงักลา่ว  

หรอืบรษิทัจดัการจะดําเนินการให้มกีารหกักลบหน้ีกนัให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของ
บรษิทัจดัการ  

ในกรณีที่ไม่มรีายละเอยีดระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการไม่
สามารถชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขาย
คนืได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวดว้ยวธิกีาร
ทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืเป็นผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักลา่วแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงือ่นไขในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

1. คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ขายคนืถูกต้องครบถว้น และบรษิทัจดัการ
ไดร้บัและไดท้ํารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแลว้ และผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจีํานวนหน่วย
ลงทุนตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจํานวนหน่วยลงทุนที่ส ัง่ขายคนื ทัง้น้ีผูส้ ัง่ขาย



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เกาหล ีอคิวติี ้    47 

คนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะ
อนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

ทัง้น้ี ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีจํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่า
หน่วยลงทุนสงูกวา่ขอ้มลูทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนดงักล่าวมผีลทาํใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีลูค่าตํ่ากวา่มลูค่าหรอืมจีาํนวนตํ่า
กว่าจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุน
ประสงคท์ีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจาํนวนทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักล่าว 
บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
ทราบ 

2. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจาํนวนหน่วยลงทุนทีท่าํรายการขายคนืสมบรูณ์แลว้ 
ในสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนในวนัทําการถดัจากวนัทําการขายคนืหน่วยลงทุนของคําสัง่
ขายคนืนัน้ ๆ  

3. ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได ้     
และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรบัชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการอาจชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็น
หลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่น โดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้น้ี ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมกาํหนด 

การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ําเนินการนําสง่ เวน้แต่กรณีบรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการ
คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณมลูค่า
และราคาดงักล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนั หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็น
ผูด้ําเนินการนําสง่และหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
คนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน” และ “การหยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”  

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุนจากหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือ
รูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ  สถานที่ติดต่อของ
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง 
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เงือ่นไขอื่น ๆ  

1.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิาร
ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  เช่น การ
เพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

1.1  การขายคนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Redemption Plan) เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ  

1.2  การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบรกิาร
ธุรกรรมที่ใช้วธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การขายคืนหน่วย
ลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine) บรกิารธนาคารทาง
โทรศพัท ์(Telebanking) อนิเทอรเ์น็ต หรอืสือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้น้ีการใหบ้รกิาร
ดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

1.3 การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ํา
ได ้

2.  กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่
สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนั
ขอ้มูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุน
ดงักลา่ว  

ทัง้น้ี ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ขายคืนตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้
บรษิัทจดัการภายใน 3 วนันับแต่วนัที่มกีารส่งคําสัง่ขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัท
จดัการไดด้ําเนินการตามคําสัง่ขายคนืทางโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูล
ทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด 
บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บรษิัทจดัการ
ดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพื่อ
ความเหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิัท
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 
ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื
ทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   

4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่มม่ยีอดคงเหลอืและไมม่ี
การทาํธุรกรรมใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า  

5.  บรษิัทจดัการจะไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอื
กรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 
(ถา้ม)ี  
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7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขกองทุน  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขกองทุน 

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า  

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมต่อ้งแจง้ลว่งหน้า  

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ไมม่ ี

1 บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรงุ เพิม่เตมิวธิกีารชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศ
รายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

2 บรษิทัจดัการจะไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใด
ทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

8. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  

8.1. ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2 รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :   

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึ่งมาจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัขอ้การเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก หรอืหวัข้อการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น  

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกบรษิทัจดัการอาจเปิดใหบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปิดใหบ้รกิาร ทีท่ีท่ําการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

8.2.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทั
จดัการ มายงักองทุนน้ีสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะ
ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ 
และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาทาํการ หรอืชอ่งทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้
เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) พร้อม
เอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) และนําส่งได้ที่บรษิัท
จดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เมื่อบรษิัทจดัการได้ทํารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการ
จะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะยกเวน้ขอ้กําหนดเรื่องมูลค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วย
ลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(สาํหรบัผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดย
กรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏิบตัิเช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ 
การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น)  

8.2.2 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง 

วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ี ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การ
จดัการของบรษิทัจดัการ สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี (ผูถ้อื
หน่วยลงทุนสามารถขอรบัไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาทํา
การ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคืน และบรษิัทจดัการจะดําเนินการนําเงนิที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนตน้ทางน้ี ไปชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นคาํสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด เมื่อ
บรษิัทจดัการได้ทํารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

8.2.3 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการ ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.30 น.  

ทัง้น้ี บริษัทจัดการจะถือว่าวนัที่คําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อกองทุนน้ีมีความสมบูรณ์
ครบถ้วนต่อเมื่อเป็นวนัทําการขายหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการไดร้บัคําสัง่ซื้อ หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยน
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หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี ที่สมบูรณ์และบรษิัทจดัการได้รบัชําระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง หรอื  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการ ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.00 น.  

บรษิัทจดัการกําหนดให้วนัทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย 
และวนัทําการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัทาํการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถา้
มี) และวนัทําการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจาก
กองทุนหลกั (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะแจ้งวนัทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สํานักงาน
ของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว 
ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ 
สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่าํนวณไดภ้ายใน 
2 วนัทําการ หลงัจากวนัทําการที่บรษิัทจดัการได้รบัคําสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัท
จดัการกําหนด (ถ้าม)ี ที่สมบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้น
ทาง และไดท้าํรายการสบัเปลีย่นแลว้ บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีค่ํานวณ
ไดภ้ายใน 2 วนัทําการ หลงัจากวนัทําการที่บรษิทัจดัการไดร้บัคําสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดที่
บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์  และได้ทํารายการสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หักด้วย
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  
ทัง้น้ี บริษัทจดัการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนสําหรบัการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ ในระยะแรก หาก
บรษิทัจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าว บรษิทัจดัการจะติดประกาศที่บรษิัทจดัการ และ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

ทัง้น้ี บริษัทจดัการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนสําหรบัการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ ในระยะแรก หาก
บรษิทัจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าว บรษิทัจดัการจะติดประกาศที่บรษิัทจดัการ และ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

เงือ่นไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

1. กรณีที่กองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทางและผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมจีํานวน
หน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนสงูกวา่ขอ้มลูทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื
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การสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลทําใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีลูค่าตํ่ากว่า
มูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชีข ัน้ตํ่า (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงคท์ีจ่ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจาํนวนทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้น้ีหากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข ัน้ตํ่า
ดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนื ทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2.   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏิเสธการทํารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารที่
บรษิทัจดัการกาํหนด  

เงือ่นไขอื่น ๆ  

1. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรงุ เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว 
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อ
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีาร
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบรกิาร
ธุรกรรมที่ใช้วธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตัิ (Automatic Teller Machine) บรกิารธนาคารทาง
โทรศพัท์ (Telebanking) อนิเทอรเ์น็ต หรอืสือ่อื่นใดที่มลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้น้ีการให้บรกิาร
ดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

1.2 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ํา
ได ้ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อ
ความเหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการ
จะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทํา
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้น
การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

3. บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่
ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิทั
จดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื 
ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าคําสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของ
บรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 
ๆ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการดาํเนินการ  
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9. การชาํระค่ารบัซื้อคืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรพัย  ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน :  

กรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัย์สนิอื่นแทน บรษิัทจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รบัความเห็นชอบจาก
สาํนกังานก่อน และไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่าํหนดดงักล่าวตอ้งสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบรษิัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั  

10. การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ :  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่าํหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุ
ดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดได้
อยา่งสมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้ร ับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตาม
กาํหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคีําสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

10.2 การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืได้ไม่เกิน 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมี
คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถงึการเลื่อนกําหนดการชําระค่า
ขายคนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่อง
ดงักลา่วดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการ
เลื่อน และหลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรอง
ขอ้มูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 
โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักลา่วแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนใน
ชว่งเวลาดงักลา่ว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งชาํระคา่ขายคนืแก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัทีส่ง่คาํสัง่ขายคนืก่อนหลงั 
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11. การไม่ขายไม่รบัซื้อคืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามส ัง่ :  

11.1  บรษิัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนืหรอื
คําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัไวแ้ล้ว หรอือาจหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิทัจดัการพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยได้รบั
ความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล  

(ข) ไมส่ามารถคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี การไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนืหรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ที่ได้รบัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัคํา
สัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ให้กระทําได้ไม่เกนิ 1 วนัทํา
การ เวน้แต่ไดร้บัผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกดิขึน้ ซึ่ง
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมนียัสาํคญั  

(ก) ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้น้ี 
เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกนิ
กวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

(ข) มเีหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสรแีละทําให้ไม่สามารถ
โอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้ร ับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตาม
กําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิัทจดัการกองทุนรวมและผู้ดูแล
ผลประโยชน์เหน็ชอบแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  

(ก) บรษิัทจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระทํา
ดงัต่อไปน้ี  

1. การกระทาํทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  
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3. การกระทาํทีเ่ป็นการปฏบิตัติามคาํสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อีาํนาจ
ตามกฎหมาย  

(ข) บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิ
เกีย่วกบัลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั 

(5)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวม
ภายใต้การจดัการอันเน่ืองมาจากการที่บริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความ
เพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ย
การดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุน
สว่นบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท์ี่
เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระทําไดไ้ม่เกนิ 3 วนัทํา
การ  

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบั
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวม
ปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํส ัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไมข่ายหรอืไมร่บั
ซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ย
วธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้
สาํนกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกนิหน่ึงวนัทําการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน
รวมเปิด ณ วนัทําการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานักงานทราบภายในวนัทําการก่อนวนั
เปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขาย
หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบ
ถงึการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมข่าย ไมร่บัซือ้คนื หรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื
หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรือหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยดุคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  
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11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรอื
หยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
ตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง ทัง้น้ี บรษิทั
จดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ทีท่ําการ
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขาย
หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คีาํส ัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12. การหยดุขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจําเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและ
การเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการ
ชัว่คราวตามระยะเวลาทีเ่หน็สมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 20 วนัทาํการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคืน หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออกไปได ้

13. เงือนไขและข้อจาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  
ไมม่ ี

14. การจ่ายเงินปันผล :  ไมม่ ี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เร ียกเกบ็จากกองทุนรวมและผ ูส้ ัง่ซื้อหรือผ ูถ้ือหน่วยลงทุน :  
15.1.  คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม

ทัง้หมด) : รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 
ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.35 ต่อปี ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :   
ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.35 ต่อปี ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  
15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ชว่ง 12 เดอืนแรก และกองทุนยงัไมเ่ปิดรบัคาํสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนกรณีปกต ิ 
ไมเ่รยีกเกบ็ 
หลงัจาก 12 เดอืนแรก หรอืในกรณีกองทุนเปิดรบัคาํสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนกรณีปกตแิลว้ ในอตัรา
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั   
15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  
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รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั  
คา่ธรรมเนียมขา้งตน้ จะไมร่วม คา่ธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศทัง้ในรปูแบบ
คา่ธรรมเนียมรายปี และ คา่ธรรมเนียมการปฎบิตังิานในธุรกรรมตามคาํสัง่ของบรษิทัจดัการ 
(Transaction Fees) และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารงานผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศ 
ไดแ้ก่ คา่ใชจ้า่ยงานศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ ตามทีจ่า่ยจรงิ เป็นตน้ 
15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั  
มูลค่าทรพัยส์นิสุทธทิี่ใช้ในการคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรพัย์สินทัง้สิ้นหักด้วยมูลค่าหน้ีสินทัง้สิ้นยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วนัที่
คาํนวณ 

15.2.4. คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน : ไมม่ ี
15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย : ไมม่ ี
15.2.6. คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่น 
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.09 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
คา่ธรรมเนียมในการจดัตัง้กองทุนรวม (Set Up Fee) 
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของจาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวม ณ วนัทีจ่ดทะเบยีนกอง
ทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยทัง้จาํนวนของ
กองทุนรวม และจะทาํการตดัจา่ยภายใน 15 วนัทาํการแรกนบัแต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิของ
โครงการเป็นกองทุนรวม หรอืตามระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

1.  ค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม และ
คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่า่ยจรงิ 

2. คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่า่ยจรงิ 

3. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถงึค่าใช้จ่ายในการจดั
สมัมนาเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม การส่งเสรมิการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนามใน
สญัญาต่างๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบักองทุน และคา่ใชจ้า่ยดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้น้ี คา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว
จะเรยีกเกบ็จากกองทุนตามจาํนวนทีจ่า่ยจรงิ 

4.  คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการดาํเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิเชน่ 

4.1   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับการลงทุนในหลักทรพัย์และทรพัย์สินของกองทุน เช่น ค่า
นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืตราสารต่างๆ ภาษ ีค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้า่ยในการโอน
หลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการจดัทําเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการเบกิ
เอกสารสทิธใินหลกัทรพัย ์เช่น ใบหุน้กู้ ค่าใชจ้่ายในการโอนและรบัโอนหลกัทรพัย ์และ
คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กดิจากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายต่างๆ ในการ
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ใชบ้รกิารของสถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและ
คา่ใชจ้า่ยอื่นใดทีท่าํใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้ 

4.2   ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการจดัทําบญัชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและ
คา่ใชจ้า่ยในการสอบบญัช ีค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัทาํรายงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง  

4.3   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการขายและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัทํา ค่าผลติ 
และนําส่งคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน คําสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บตัรตวัอยา่งลายมอืชือ่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน ใบยนืยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบกํากบัภาษี (ถ้าม)ี รายงานการถอืหน่วยลงทุน 
แบบฟอรม์ รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดที่ใชเ้พื่อประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและผลิตเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ 
ค่าใช้จ่ายในการรบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการชําระเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุน คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารซือ้ขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทั
จดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  

4.4   ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการขอ
มต ิสรปุมต ิและตรวจสอบมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การแจง้ผู้
ถอืหน่วยลงทุน การประกาศหนงัสอืพมิพ ์ 

4.5   ค่าใช้จ่ายในการจดัทํา ผลติ และนําส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกําหนด เช่น 
หนังสือ ชี้ชวน รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงาน
เกี่ยวกบัขอ้มลูการจดัการกองทุนรวม เพื่อนําสง่แก่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรอื ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรอืผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบบญัชี และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ 
ของกองทุน  

4.6   ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิารจดัการและการดําเนินงานของ
กองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ  

4.7   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทําตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมกาํหนด  

4.8   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชําระหน้ีด้วยทรพัย์สินอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรพัยส์นิ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการใชบ้รกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น 
ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อ
รกัษาสทิธหิรอืเพื่อติดตามหน้ีสนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการจํานํา จาํนอง ปลดจาํนํา จํานอง ประเมนิราคา 
คา่ภาษอีากร ประกนัภยั  

4.9   คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอก
อื่น ๆ เพือ่ประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

4.10 คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยตามสญัญาระหวา่งกองทุนและบุคคลภายนอก เชน่ สญัญาแต่งตัง้
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่าย  
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4.11 คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ เชน่ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหน้ีสนิของ
กองทุน  

5.  ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศ
หนงัสอืพมิพ ์คา่เดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ  

6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และชาํระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการสอบ
บัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน 
คา่ใชจ้่ายในการชาํระเงนิ หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิ
จากการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่นําเชค็ไปขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น 
ค่าใชจ้่ายในการวางทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามทีจ่า่ยจรงิ 

7.  คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่า่ยจรงิ 

8.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกบัการฟ้องรอ้งบรษิัท
จัดการให้ปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัคาํสัง่จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตามทีจ่า่ยจรงิ 

9.  ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสอืพมิพ์ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกําหนด เช่น การ
ประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนของกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารกบัผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแจ้ง
ข่าวสารข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม 
รวมถงึคา่ใชจ้า่ยในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 

11.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 

12.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการกู้ยมืเงนิหรอืเข้าทําธุรกรรมการขายโดยมี
สญัญาซื้อคืนเมื่อบรษิัทจดัการมเีหตุจําเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการ
ชัว่คราว ตามทีจ่า่ยจรงิ 

13.  ค่าใชจ้่ายในการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ในการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่า่ยจรงิ 

14.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน หรอืตามทีส่าํนกังาน 
ก.ล.ต. อนุญาตตามทีจ่า่ยจรงิ 

15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  
15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ชว่งเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  
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ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน  
หลงัจาก 12 เดอืนแรก หรอืในกรณีกองทุนเปิดรบัคําสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนกรณีปกตแิลว้ ใน
อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนจะไม่เกิดรายการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ซํ้าซ้อนจากการขายหน่วยลงทุนที่เรยีกเก็บโดยกองทุนหลกั เน่ืองจากกองทุนรวมหลกัจะ
ยกเวน้คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุน 

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 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน  ทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน  

15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) 
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน  ทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

หมายเหตุ 
บรษิทัจดัการจะหกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมลูคา่หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ
จะตอ้งชาํระใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกัคา่ธรรมเนียม
จากคา่ซือ้หน่วยลงทุน (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. คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

1. คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้และขายคนื (ถา้ม)ี  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถกูเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้และคา่ขายคนืหน่วย
ลงทุนตามทีธ่นาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

2. บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ในกรณีที่ผู้ลงทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนรอ้งขอให้บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียน
ดําเนินการ ใด ๆ ให้เป็นกรณีพเิศษ นอกเหนือจากการดําเนินการตามปกติของบรษิัท
จดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืใหด้าํเนินการทีพ่สิจูน์ไดว้า่เป็นความประสงคเ์ฉพาะตวัของ
ผู้ลงทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนขอ้มูลทางทะเบียนใหม ่
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เช่น หนังสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการ
หรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามที่
จ่ายจริงหรือตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนดในการ
ใหบ้รกิารลกัษณะดงักลา่ว  

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตาม
ประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วย
ลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจ
กําหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทัง้น้ี จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั ทัง้น้ี 
หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั ณ ที่ทําการของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

15.4. วธิกีารคาํนวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนียม :  

1. การคาํนวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และ 
หวัขอ้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษี
ธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้  

 2. การคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุน จะคํานวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนั
ทาํการถดัจากวนัสิน้เดอืน หรอืตามระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

3. คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่า่ยจรงิ ในทาง
บญัชบีรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จํานวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลี่ย
เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้น้ี การตดัค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะ
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  

 4.ในกรณีทีม่ลูคา่ของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมมมีลูคา่ไมน้่อย
กวา่ 50 ลา้นบาท หากต่อมากองทุนรวมมมีลูคา่ลดลงน้อยกวา่ 50 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีก
เกบ็คา่ธรรมเนียมการจดัการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
4.1 คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ตอ้งเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่มส่งูกวา่อตัรารอ้ยละของคา่ธรรมเนียมเดมิที่

บรษิทัจดัการเรยีกเกบ็ในชว่งเวลาทีก่องทุนรวมมมีลูคา่ไมน้่อยกวา่ 50 ลา้นบาทโดยคาํนวณ
ตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการจดัการใน
อตัราทีแ่สดงไดว้า่เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  

มลูคา่ของกองทุนรวมใหค้าํนวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมลูคา่ทรพัยส์นิหรอืมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมเทา่นัน้  

 
15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เกาหล ีอคิวติี ้    62 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากผู้ซื้อหรอืผู้ถือหน่วย
ลงทุนและกองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ 
โดยบรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. สาํหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายจากที่
ไดร้ะบุไวใ้นโครงการ 

(1.1) บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั โดย 

(ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 

(ข) จดัให้มขีอ้มูลเรื่องดงักล่าวไวใ้นที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(1.2) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต . ทราบภายใน 15 วัน นับแต่ว ันเปลี่ยนแปลง
คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย 

(1.3) ให้เพิม่ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใช้จ่ายได้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และหรอื
คา่ใชจ้า่ยเดมิตามทีร่ะบุไวล้า่สดุในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

2. กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของคา่ธรรมเนียมและ/หรอืคา่ใชจ้า่ย 
(2.1) เปิดเผยขอ้มลูเรื่องดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอยา่งทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํ

การนบัแต่วนัทีม่กีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว เช่น เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซต์
ของบรษิัทจดัการกองทุนรวมหรอืทางหนังสอืพิมพ์ หรอืจดัให้มีข้อมูลเรื่องดงักล่าวไว้ ณ 
สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(2.2) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต .ทราบภายใน  15 วันนับแต่ว ัน เปลี่ยนแปลง
คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย 

3. ในกรณีที่เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของ
คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเดมิตามทีร่ะบุไวล้่าสดุในโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะเรยีกเกบ็
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึน้ดงักล่าวได้ต่อเมื่อได้รบัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหน่วย
ลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด 

4. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้ําเนินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้น
โครงการ  
(4.1) ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการ

นับแต่วนัที่มกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพิม่ขึน้ เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไว้
บนเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ หรอืทางหนังสอืพิมพ์ หรอืจดัให้มีข้อมูลเรื่องดงักล่าวไว้ ณ 
สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(4.2) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต .ทราบภายใน  15 วันนับแต่ว ัน เปลี่ยนแปลง
คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย 
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16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ 
และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ  

16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

บรษิัทจดัการจะใช้ราคาหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ณ สิ้นวนัทําการ ในการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

อน่ึง ในการใช้อตัราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิเป็นเงนิบาท บรษิัทจดัการจะใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ วนัทําการคํานวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิ
สทุธเิป็นเงนิบาท  

ทัง้น้ี หากขอ้มลูดงักล่าวไมป่รากฏอยูใ่นระบบขา้งตน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีอ่า้งองิ
จากแหล่งอื่น ภายใต้ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลีย่นจาก APEX หรอื Reuter 
ณ วนัทาํการคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. หรอืระบบอื่นใดที่
มกีารเผยแพร่ขอ้มูลและสามารถอ้างองิได้ เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิ
บาท โดยอตัราแลกเปลีย่นทีอ่า้งองิจะตอ้งเป็นไปตามทีป่ระกาศสมาคม หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 
2. บรษิทัจดัการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน

และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  
(2.1) คาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทาํการ ภายในวนัทาํการถดัไป เวน้

แต่กรณีกองทุนหลกัมวีนัหยุดทําการต่อเน่ืองกนัตัง้แต่ 2 วนัขึ้นไป บรษิทัจดัการจะคํานวณ
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทาํการโดยไมช่กัชา้ ทัง้น้ี ภายในวนัทาํการ
ถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัขอ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุนหลกั 

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกสิ้นวนัทําการซื้อขายหน่วย
ลงทุนภายในวนัทําการถดัไป โดยในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัทําการซื้อขายหน่วย
ลงทุนนัน้เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเวน้แต่
กรณีกองทุนหลกัมวีนัหยุดทําการต่อเน่ืองกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บรษิทัจดัการจะคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทําการโดยไม่ชกัชา้ ทัง้น้ี ภายในวนั
ทาํการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัขอ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุนหลกั  

(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนของวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 2 วนัทําการถดัไป เวน้
แต่กรณีกองทุนหลกัมวีนัหยุดทําการต่อเน่ืองกนัตัง้แต่ 2 วนัขึ้นไป บรษิทัจดัการจะประกาศ
มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ของวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสดุโดยไมช่กัชา้ ทัง้น้ี ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีบ่รษิทั
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จดัการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาวนัทําการขายหน่วยลงทุน และ
ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2.4) ในกรณีที่ประกาศตาม (2.3) ไดก้ระทําผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึน้โดย
สมาคม (NAV Center) หรอืชอ่งทางอื่นทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรบั บรษิทัจดัการ
จะประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วนัทาํการถดัไปกไ็ดเ้วน้แต่กรณี
ที่กองทุนหลกัมวีนัหยุดทําการต่อเน่ืองกนัตัง้แต่ 2 วนัขึ้นไป บรษิัทจดัการจะประกาศมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนั
ทาํการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดโดยไม่ชกัชา้ ทัง้น้ี ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการ
คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน 

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธหิารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
เมือ่สิน้วนัทาํการทีค่าํนวณนัน้  

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี  

(1) ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(2) ดําเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดยบรษิทั
จดัการจะประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

(3) จดัใหม้ขีอ้มูลดงักล่าวไว ้ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และสถานที่ทุกแห่งที่
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุน
เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั บรษิทัจดัการอาจดําเนินการโดยวธิกีารใดๆเพื่อให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบขอ้มลูดงักลา่วแทนการประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  

ทัง้น้ี ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการได ้
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่า
หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการ
และจะประกาศในชอ่งทางดงักลา่วขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทาํไดโ้ดยไมช่กัชา้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงชอ่งทางในการประกาศผา่นทางชอ่งทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอื
ว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

3.  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน หรอืจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัด
เศษทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2) คาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิ ีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล สาํหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคาํนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม
ตําแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคํานวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะตดั
ทศนิยมตาํแหน่งที ่5 ทิง้  
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(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทุนตามที่คํานวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตดั
ทศนิยมตําแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามทีค่าํนวณไดใ้น 
(3.2)  

(3.4) คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งที ่5 
ทิง้  

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการคาํนวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะนํา ผลประโยชน์นัน้
รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 

เงือ่นไขพเิศษ:  

บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ 16.2 เมือ่มเีหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี  

1. เมือ่บรษิทัจดัการไมข่ายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนตามกรณีทีร่ะบุไวใ้นโครงการ หรอืตามประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืเป็นวนัหยดุทาํ
การซือ้ขายของกองทุน และ/หรอืกองทุนหลกั และ/หรอืตวัแทนขายของกองทุนหลกั โดยใหไ้ดร้บั
ยกเวน้เฉพาะช่วงระยะเวลาดงักลา่ว  

2. เมือ่มเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักลา่ว 

16.3. แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งที่ไม่สามารถประกาศ
ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิ
ระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิ
ประกาศที่บรษิัทจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทีในโอกาสแรกที่กระทําได้โดยไม่
ชกัชา้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงชอ่งทางในการประกาศผา่นทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และ
ถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง :  

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหน่ึงสตางค์ หรอื
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุน
ทีถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการจะจดัทําและสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 
วนัทําการนับแต่วนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจดัใหม้สีาํเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ํา
การของบรษิัทจดัการเพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงาน
ดงักลา่วจะมรีายการอยา่งน้อย ดงัต่อไปน้ี  

(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้ง 

(2) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

(3) สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 
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(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทัง้น้ี เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาด
ครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง  

ในกรณีที่เหตุของความผดิพลาดซึ่งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหน่ึงมผีลต่อเน่ืองต่อ
การคาํนวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เชน่ การกาํหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษิทัจดัการ
จะแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนใหถ้กูตอ้งนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งดว้ย  

2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และ
คดิเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บรษิัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลงันับแต่วนัที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และ
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งตัง้แต่
หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง 

(1) จดัทาํรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัทาํการถดั
จากวนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีค่ํานวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทัง้น้ี รายงานดงักลา่วจะมรีายการอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้ง  

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  

(ค)  สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 

(ง)  การดาํเนินการของบรษิทัจดัการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะจดัใหม้สีาํเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ เพื่อใหส้าํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ ถุกต้องภายในวันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) ใน
หนังสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว  

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ื้อ
หรอืขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลใน
รายงานดงักลา่ว  

(5) จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว 
พรอ้มทัง้สาํเนารายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัทําตาม (1) ให้
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูล
ในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วย
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ลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้บรษิทัจดัการจะไม่สง่รายงาน
มาตรการป้องกนัใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่สาํเนาเอกสารที่ผูดู้แลผลประโยชน์
รบัรองวา่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี  

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง (understate) บรษิทัจดัการ
จะปฏบิตัดิงัน้ี  

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วย
ลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคา
หน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  

หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อย
กว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็น
จํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และ
จ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของ
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักลา่ว  

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนื
หน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบั
ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของ
ราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
ไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วน
ต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (overstate) บรษิทัจดัการจะ
ปฏบิตัดิงัน้ี  

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วย
ลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา 
เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน  

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนื
หน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบั
ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  

หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่
น้อยกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็น
จํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และ
จ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 
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เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของ
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักลา่ว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนรายใดมมีลูค่าไม่ถงึหน่ึงรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกที่มกีารจ่ายเงนิให้ผู้ถอืหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนแลว้ บรษิทัจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัที่
ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย
ราคา  

การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผู้
ซือ้หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดก็
ได ้ 

4. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายใน
การประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนงัสอืพมิพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัสง่เงนิชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถกูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้ 

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 
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ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท ์
รายละเอยีดเพิม่เตมิ: 
บรษิทั เอส พอีอดทิ จาํกดั 
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอรช์ัน่ 18A เลขที่  503/31 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราช
เทวกีรงุเทพมหานคร 10400  
หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่ 31 มนีาคม 

18.2. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 มนีาคม 2558 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: ไมเ่กนิ 1 ปีนบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้ใหท้ราบในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : ไมเ่กนิ 1 ปีนบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทั
จดัการจะแจง้ใหท้ราบในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

19. การขอมติของผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ :  

1.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ หากมไิดก้ระทาํตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิรอ้ยละ 
55 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ บรษิทัจดัการจะสง่เอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบั
การขอมตแิละการนบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้  

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคสอง หมายความว่า มติโดยเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตาม
จาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ 
ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุม่บุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด บรษิทัจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดนัน้ 

ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหน่วยลงทุนได ้
เน่ืองจากขอ้จาํกดัในการนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการกองทุน
รวมอาจดาํเนินการขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานตามแนวทางทีส่าํนกังานกาํหนดได ้

2. ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระทําตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ให้
บรษิทัจดัการแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข 
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3.  ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคน 
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวนัแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหน่ึงฉบับภายใน 15 วนันับแต่วนัที่ได้รบัความ
เหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิแลว้แต่กรณี 

4.  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวิธีการจดัการที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลา และหรอื ประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม บรษิัทจดัการจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รบัความ
เหน็ชอบจากทัง้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตาม
จํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ
กองทุนรวมก่อน  

หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ให้เป็นไปตาม
ขอ้กําหนดในขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการเป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

20. ข้อกาํหนดอื่น  ๆ  :  

1.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมเีหตุจาํเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจ
กูย้มืเงนิหรอืเขา้ทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดต่้อเมือ่  
(1)  คูส่ญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  
(2)  ระยะเวลาการชาํระหน้ีจดัอยูใ่นชว่งเวลาอนัสัน้  
(3)  อตัราสว่นของการกูย้มืเงนิหรอืการเขา้ทําธุรกรรมดงักล่าวตอ้งอยู่ในอตัราที่เหมาะสมต่อความจําเป็นใน

การบรหิารสภาพคลอ่งทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  
(4)  การทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืนต้องใช้รูปแบบสญัญาที่เป็นมาตรฐานตามที่สํานักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั  
ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะใชล้ายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุน คําสัง่ซื้อขาย
หน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นที่บรษิทัจดัการกําหนด เพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการ
แสดงตนเพื่อการทาํธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชื่อ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีแ่สดงมตเิมือ่ตรวจนบัมตสิาํหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.  การควบรวมกองทุน 
กองทุนอาจควบรวมกองทุนกับกองทุนรวมอื่นได้ เมื่อได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลกัเกณฑ ์
ดงัต่อไปน้ี  

3.1  การนบัมต ิ 
กองทุนอาจควบรวมกบักองทุนอื่นได ้เมือ่ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) ได้รบัมติเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ
กองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักลา่ว  
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(2) ในกรณีที่มผีู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ออกเสยีง
น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุน
รวม หรอืออกเสยีงตัง้แต่กึ่งหน่ึงขึ้นไปของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
โครงการจดัการกองทุนรวมแต่ไม่ไดม้ตโิดยเสยีงขา้งมากดา้นใดดา้นหน่ึงเกนิกว่ากึ่งหน่ึงของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หากบรษิัทจดัการประสงค์จะควบรวมกองทุน
ต่อไป จะดําเนินการขอมตคิรัง้ใหม่ภายใน14 วนันับแต่วนัประชุมครัง้แรกหรอืวนัที่กําหนดให้
เป็นวนัสุดทา้ยของการรบัหนังสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขอมตคิรัง้แรก และไดร้บั
มตใินครัง้หลงัน้ีเกนิกึ่งหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งออกเสยีงลงมตขิอง
แต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ในกรณีที่บรษิทัจดัการต้องดําเนินการตาม (2)บรษิัท
จดัการจะแจง้ผลการนบัมตคิรัง้แรก ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบดว้ย  

การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการจะกําหนดรายละเอยีดของโครงการ
จดัการกองทุนรวมใหม ่หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้ 
ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่เลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุน
ปิดกบักองทุนเปิด หากมผีลให้เกดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที่รบัโอนเป็นกองทุนเปิด 
บรษิัทจดัการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รบัโอนเพื่อแก้ไขโครงการจดัการ
กองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รบัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหน่ึง ถอืว่าได้รบัมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนในการ
แกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแลว้ ทัง้น้ี โดยไดร้บัยกเวน้ไม่
ตอ้งปฏบิตัติามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการกําหนดวธิปีฏบิตัใินการขอ
ความเหน็ชอบเพือ่แกไ้ขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม”  

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะสง่หนงัสอืนดัประชุมล่วงหน้าไมน้่อยกวา่สบิ
สีว่นัก่อนวนัประชุม หรอืส่งหนังสอืขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัที่กําหนดให้
เป็นวนัสุดทา้ยของการรบัหนังสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูลที่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนควรทราบเกี่ยวกบัการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปน้ีให้ชดัเจนไวใ้นหนังสอืนัด
ประชุม หรอืหนงัสอืขอมตดิงักลา่ว  

(1) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบนัก่อนการขอมตคิวบ
รวมกองทุน ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเป็นรายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นโดยระบุ
ประเภท ชื่อ จาํนวน อตัราผลตอบแทน (ถา้ม)ี มลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัยต์ามมาตรฐาน
การบญัชสีําหรบักิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่า
หน่วยลงทุน ณ วนัทําการสุดท้ายของสปัดาห์ล่าสุด และผลการดําเนินงานล่าสุดของ
กองทุนรวม  

(2) สรุปประเด็นเปรยีบเทียบสาระสําคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวม
กองทุน  และลักษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมี
รายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภทและวตัถุประสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบาย
การลงทุน และค่าใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็น
อยา่งน้อย  
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(3)  ขัน้ตอน สาระสําคญัของการดําเนินการในแต่ละขัน้ตอน และกําหนดเวลาในการควบรวม
กองทุน 

(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

(5)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของ
กองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

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

(7)  ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักล่าวทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผู้
ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการชาํระบญัช ี 

(8)  ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ตอ้งไมม่ลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  

(9)  ขอ้มลูอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด เมือ่บรษิทัจดัการไดส้ง่หนงัสอื
นัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตพิรอ้มดว้ยเอกสารไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ บรษิทัจดัการจะส่ง
สําเนาหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติพร้อมด้วยเอกสารดังกล่าวไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัสง่หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมต ิ 

3.2  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สทิธใินการออกจากกองทุนรวม
ก่อนวนัที่การควบรวมกองทุนแล้วเสร็จ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
มอบหมายให้บรษิทัจดัการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้ 

3.3 ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัที่มกีาร
ควบรวมกองทุน บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะ
ควบรวมกองทุนรวมที่ได้รบัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้
โดยการปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ ทีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรือ่ง
ดงักลา่วไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการจดัทํารายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวนัทําการ
สดุทา้ยของแต่ละสปัดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ที่
ทําการของบรษิทัจดัการและสถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้และจดัสาํเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรอื
เพิม่เตมิรายละเอยีดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดขา้งต้น บรษิทัจดัการจะดําเนินการตาม
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ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิ
ดงักลา่ว  

4.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนยัขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการทําประกนัภยัความรบัผดิ
ของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเปลี่ยนให้บรษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ด้วยวธิขีอรบั
ความเหน็ชอบจากสาํนกังาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุน
รวมกนัเกนิกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิห้าวนันับแต่
วนัที่บรษิทัจดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้น้ี หากมเีหตุ
จําเป็นและสมควรบรษิัทจดัการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือก
บรษิทัจดัการรายใหม่จะคํานึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีที่มคี่าใช้จ่ายเกดิขึน้
จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไมส่ามารถ
ดาํเนินการภายในระยะเวลาทีก่าํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

5. การถอืหน่วยลงทุนเกนิหน่ึงในสาม  

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล
เดียวกันนัน้ในส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด และ
ดาํเนินการแกไ้ขสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใหม้จีาํนวนไมเ่กนิหน่ึง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัที่
ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนัน้ทันทีเว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่ประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด  

6.   ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 
บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ว่า
ด้วยเรื่องหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จํากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบรษิัทจดัการ กรณี
ยกเวน้ดงัต่อไปน้ี 
(1)  กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไมจ่าํกดัสดัสว่นสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

(ก)  กองทุนดงัต่อไปน้ี 
1.  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
2.  กองทุนประกนัสงัคม 
3.  กองทุนการออมแหง่ชาต ิ
4.  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแหง่ชาต ิ
5.  กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 
6.  กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป 
7.  กองทุนอื่นใดทีส่าํนกังานพจิารณาวา่มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 
8.  กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 
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(ข)  นิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (1)(ก) ซึ่งไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัตอ้ง
เสยีภาษีเงนิได้นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มูลนิธ ิหรอืวดั 
เป็นตน้ 

(ค)  บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้
โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการ
ลงทุนของผูล้งทุนทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยในต่างประเทศหรอืเป็นการลงทุนผ่านบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื่อ 
(omnibus account) ในต่างประเทศ 

(ง)  บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานเมือ่มเีหตุจาํเป็นและสมควร 
(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน หรอืเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึ่งได้แก่กรณี

ดงัต่อไปน้ี 
(ก)  กรณีที่เป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอทีเีอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที่

ได้รบัการแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ อาจถอืหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากดัสดัส่วน ทัง้น้ี เฉพาะในช่วง
ระยะเวลาตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมจนถงึวนัทีค่รบกาํหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัที่
เริม่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอทีเีอฟดงักลา่วในตลาดรอง 

(ข)  กรณีที่เป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีที่มกีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสาํรอง
เลี้ยงชพีหรอืรบัโอนเงนิดงักล่าวต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีอื่น  ทัง้น้ี เฉพาะในส่วน
ของหน่วยลงทุนทีร่องรบัการรบัโอนเงนิดงักลา่ว 

(ค) กรณีของกองทุนรวมที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะไดร้บัจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอื
หน่วยลงทุน ได้ไม่เกนิสดัส่วนที่ระบุไวใ้นโครงการ ทัง้น้ี เมื่อได้รบัการผ่อนผนัจากสํานักงานตาม
เหตุจาํเป็นและสมควร 

(ง)  กรณีทีม่เีหตุจาํเป็นและสมควรอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วย
ลงทุนได้แต่ไม่เกินรอ้ยละห้าสบิของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด  โดยได้รบัการ
ผอ่นผนัจากสาํนกังาน  ทัง้น้ี ในการผ่อนผนัดงักลา่ว ใหส้าํนกังานพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักลา่วเป็นสาํคญั 

“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูด้แูลสภาพคลอ่ง” ตามวรรคหน่ึง (2) (ก) ใหห้มายความถงึผูล้งทุนรายใหญ่และ
ผูด้แูลสภาพคลอ่ง ตามทีก่าํหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมอทีเีอฟ” 
“เงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี” ตามวรรคหน่ึง (2) (ข) ใหห้มายความดงัน้ี 
(1)  เงนิทีก่องทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 
(2)  เงนิตามวรรคสาม (1) ทีก่องทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีรบัโอนต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี

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

7.    ขอ้จาํกดัการโอน 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมมอีํานาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากดัการ
ถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

8. การทาํธุรกรรมเพือ่กองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (affiliated transaction) 
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บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและที่แก้ไข
เพิม่เตมิในอนาคต  

9. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (soft commission) 

(1) บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเน่ืองมาจากการใช้
บรกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได้  แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มอียู่ในปัจจุบนัและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 
รวมทัง้ “หลกัปฏบิตัใินการรบัผลตอบแทนทีเ่กดิจากการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิจากนายหน้าซือ้
ขายหลกัทรพัย์หรอืบรษิัทสมาชิกศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บรษิัทจดัการ
กําหนดไว ้ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะจดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึง
ลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

(2)  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลู
เกี่ยวกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีที่เป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผย
ขอ้มลูดงักลา่วไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

10. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพือ่ประโยชน์กบั 
1 พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในหระเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ

สหรฐัอเมริกาหรือที่ประเทศสหรฐัอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2 นิตบุิคคล รวมถงึบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่น เป็นตน้ ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
รวมถงึสาขาของนิตบุิคคลดงักลา่ว 

3 หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
4 ผูล้งทุนซึง่ตดิต่อหรอืรบัขอ้มลู หรอืสง่คาํสัง่เกีย่วกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืชาํระ/รบัชาํระเงนิ

เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้น้ี รวมถงึ ผูล้งทุนที่ใชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการที่
ตัง้อยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินการดงักลา่ว 

5 กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิตบุิคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1 - 4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธ
หรอืระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มสาํหรบัผูล้งทุน
ทีม่ลีกัษณะดงักลา่วขา้งตน้ 

11. สาระสาํคญัของกองทุนรวมต่างประเทศ 
รายละเอยีด กองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund (กองทุนหลกั) 
ตามขอ้ 3.9 

ปัจจยัที่ม ีความเสี่ยง (RISK FACTORS) 
1. Market Risk 

เป็นความเสี่ยงทัว่ไปที่สามารถเกิดขึ้นได้กบัการลงทุนทุกประเภทที่มูลค่าการลงทุนอาจเปลี่ยนไป
ในทางทีไ่มไ่ดค้าดการณ์ไว ้เน่ืองจากหลกัทรพัยท์ีก่องทุนถอืครองมกีารเปลีย่นแปลงของราคาซึง่ทาํให้
มลูคา่เพิม่ขึน้หรอืลดลงได ้
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2. Exchange Rates 
สกุลเงนิที่ตราไว้ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนอาจไม่ใช่สกุลเงนิเดียวกับหลกัทรพัย์ที่กองทุนลงทุน 
ผูจ้ดัการกองทุนจะลงทุนในสกุลเงนิทีเ่หน็วา่จะเป็นประโยชน์กบัการลงทุนมากที่สุด ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ของกองทุนที่สกุลเงนิของหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัประเทศที่ลงทุนจงึควรตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลง
ของอตัราแลกเปลีย่นอาจสง่ผลกระทบต่อมลูคา่หน่วยลงทุนได ้

3. Liquidity Risk 
ในบางขณะ ตลาดอาจเกดิการขาดสภาพคล่องไดซ้ึ่งทาํใหย้ากต่อการขายหลกัทรพัยอ์อกไปในราคาที่
คาดหวงัไว ้มลูค่าของกองทุนอาจไดร้บัผลกระทบจากการขาดสภาพคลอ่งดงักล่าว และการจา่ยเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนอาจลา่ชา้ได ้

4. Concentration Risk 
ถงึแมก้องทุนมนีโยบายทีก่ระจายการลงทุน แต่ในบางขณะ กองทุนอาจถอืหลกัทรพัยค์่อนขา้งน้อยซึ่ง
เป็นผลมากจากขอ้จํากดับางประการ ทําใหก้องทุนมคีวามผนัผวนมากกว่าเมื่อเทยีบกบัการลงทุนที่มี
การกระจายการลงทุนไปในหลกัทรพัยใ์นจํานวนทีม่ากกวา่ และหากราคาของหลกัทรพัยท์ีถ่อือยู่มาก
นัน้ลดลง มลูคา่ของกองทุนกอ็าจลดลงตามไปเชน่กนั 

5. Changes in Applicable law 
เน่ืองจากบริษัทจัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อจํากัดทางกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับ
หลกัทรพัย ์กฎหมายทีเ่กีย่วกบัภาษ ีเป็นตน้ ซึง่กฎต่างๆ ดงักลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้

6. Specific Risk of the Investment in equity securities 
มูลค่าของกองทุนประเภทตราสารทุนจะได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้
ราคาของหลกัทรพัย์ที่กองทุนลงทุน รวมถงึความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ การเมอืง 
และผูอ้อกตราสาร ซึ่งอาจสง่ผลกระทบใหต้ลาดหลกัทรพัยห์รอืราคาของหลกัทรพัยใ์ดๆเปลีย่นแปลง
อยา่งเหน็ไดช้ดัในช่วงเวลาสัน้ๆ โดยทัว่ไปแลว้หลกัทรพัยข์องบรษิทัทีม่ขีนาดเลก็มกัจะผนัผวนไปตาม
การเปลีย่นแปลงของตลาดมากกวา่บรษิทัทีใ่หญ่กวา่ ซึง่ความเสีย่งตรงน้ีจะกระทบมลูค่าของกองทุนที่
ผนัผวนไปตามความผนัผวนของหลกัทรพัยท์ีถ่อืครอง 

7. Single country risk 
เน่ืองจากกองทุนจะมกีารลงทุนส่วนใหญ่บนตลาดหลกัทรพัย์ของประเทศเกาหลี ซึ่งจะทําให้มกีาร
กระจายการลงทุนที่น้อยกว่าเมื่อเทยีบกบักองทุนที่ลงทุนในกลุ่มประเทศใดๆ หรอืกองทุนที่กระจาย
การลงทุนไปทัว่โลก ดงันัน้กองทุนน้ีจะมคีวามผนัผวนมากกว่าจากความเสี่ยงที่มาจากความเสี่ยง
เฉพาะประเทศ  

8. Emerging Markets 
นกัลงทุนทีจ่ะลงทุนในกองทุนทีล่งทุนในประเทศทีก่าํลงัพฒันาควรตระหนกัถงึ 
 การลงทุนในประเทศทีก่ําลงัพฒันาจะมคีวามเสีย่งทีส่งูกว่าในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ เช่น ขอ้จํากดั

ดา้นการลงทุน ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น การแทรกแซงโดยรฐับาล เป็นตน้ 
 ผูล้งทุนอาจไดร้บัขอ้มลูทีจ่าํกดัหรอืไมม่กีฎหมายคุม้ครองนกัลงทุน 
 บางประเทศอาจจาํกดัการถอืครองของนกัลงทุนต่างชาต ิ 
 บางประเทศอาจไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการบญัชฉีบบัเดยีวกนักบัฉบบัมาตรฐานสากลที่กองทุนใชอ้ยู่

ในปัจจุบนั  
 คามเสีย่งจากสภาพคล่องของตลาดในบางประเทศอาจสงูกว่า เน่ืองจากมปีรมิาณและมูลค่าการ

ซือ้ขายทีต่ํ่า 
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21. การด ําเนินการกรณีบริษัทจดัการไม่สามารถด ํารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศก ําหนด  บริษัท
จดัการมีการจดัการกองอสงัหาริมทรพัย  ์หรือกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 

ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่สามารถดํารงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศกําหนด บรษิทัจดัการจะดําเนินการ
เปลี่ยนให้บรษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนด้วยวธิกีารขอรบัความเห็นชอบจากสํานักงาน
หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 
ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้า่ไม่
สามารถดํารงเงนิกองทุนได ้ทัง้น้ี หากมเีหตุจําเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้าํนักงานพจิารณา
ขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิ
จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักลา่ว หากบรษิทัจดัการไมส่ามารถดาํเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ําหนด 
บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

 
22. ข้อกาํหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act 
(ซึ่งต่อไปจะเรยีกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าว
กาํหนดใหส้ถาบนัการเงนิทีไ่มใ่ช่สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution 
หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกีย่วกบับญัชขีองบุคคลทีอ่ยูใ่นบงัคบัตอ้งเสยีภาษใีหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่
รวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบุิคคล สญัชาตอิเมรกินั ผู้ซึ่งมถีิน่ที่อยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผู้ซึ่งมถีิน่ที่อยู่
ทางภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากน้ียงัปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลใน
หลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลึงกับ 
FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 
  
กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตน
กบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าที่ต้องรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิ
ของบุคคลสญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่FATCA กําหนดหน้าทีใ่นการตรวจสอบ
ขอ้มูลลูกค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลูกค้ากบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถึงหน้าที่ในการกําหนดให้
ลกูคา้บางประเภทตอ้งจดัทาํเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

  
ภายใตข้อ้กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคอื มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะ
ไดร้บัผลกระทบทีส่าํคญัในสองกรณี คอื 
(1) ต้องถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิที่กองทุนรวมจะได้รบัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการ

ขายทรพัย์สินทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้แต่วนัที่ 1 
กรกฎาคม พ .ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบนัการเงนิของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้รว่มผูกพนัตนตามขอ้กําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถงึธนาคารและ
สถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผู้รบัฝากทรพัย์สนิ ผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) มี
หน้าทีด่าํเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่า่ยดงักลา่วก่อนชาํระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  
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(2) ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รบัฝาก
ทรพัย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ 
FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงบัการทําธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบักองทุน
รวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ
ดาํเนินการลงทุนไดอ้ยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจทาํใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไมส่ามารถทาํรายการผา่น
ทางผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

   
เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑ์และขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุน
รวมสามารถปฏบิตัติามภาระผูกพนัภายใตข้อ้กําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง
ได้ บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการ
ดาํเนินการดงัน้ี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที่

กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งกําหนด) ให้คํายนิยอมบรษิัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการ
นําส่งขอ้มูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลอื จํานวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลที่ไดร้บั เป็นต้น)ที่มอียู่ในบญัชทีัง้หมดของผู้
ถอืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) รอ้งขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืคํายนิยอม เพิ่มเติม เพื่อยนืยนัหรอืพสิูจน์
ทราบความเกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินัหรอื
การให้ขอ้มูลตามหวัขอ้ที่กําหนดไวใ้นแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อขอ้มูลที่เคยใหไ้วม้กีารเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถงึนําส่งหลกัฐานเพื่อ
ยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบัน
การเงนิ) ทัง้น้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3) ดาํเนินการอื่นใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกดิต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้

กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับ

กฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งขา้งต้น ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการดําเนินการหรอืไม่แสดง

เจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการกําหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการอยา่ง

ใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างดงัต่อไปน้ีตามความจาํเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุน

ดงักล่าวรบัทราบการดําเนินการตามที่บรษิทัจดัการแจง้น้ีแลว้ และ/หรอืไดด้ําเนินการตามขอ้ตกลงที่ได้

ระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัช ี  

(1) ไมร่บัคาํสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักลา่ว 

(2) ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และดําเนินการคนืเงนิลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ดงักลา่ว 
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(3) ดําเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายจากรายได้เงนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิที่ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี ตอ้งไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรอืลดผลกระทบ หรอืทําให้กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน

โดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่

เกีย่วขอ้งขา้งตน้  

การดาํเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจาํเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็น
การกระทาํเพือ่หลกีเลีย่งมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนมกีารดาํเนินการทีไ่มส่อดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA 
และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งอนัจะทําใหก้องทุนอาจต้องถูกหกั ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคาร
ตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึ่งในทางปฏบิตับิรษิทัจดัการจะเลอืกดําเนินการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ขา่ย
เป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกําหนด)
เทา่นัน้  
 
ทัง้น้ี ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้กาํหนดเพื่อรองรบัการดาํเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการได้
สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนําส่งขอ้มูลของผู้ถอืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืดําเนินการอื่นใดที่ราชการ
กาํหนด โดยไมจ่าํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัต่างๆ ในรอบปีปฏทินิ ไดจ้าก web site ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 
 

รายชื่อบคุคลที่เกี่ยวข้องที่ม ีการทาํธรุกรรมกบักองทนุรวม 
รายชื่อบคุคลที่เกี่ยวข้องที่ม ีการทาํธรุกรรมกบักองทนุรวม 

กองทนุเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้  
ต ัง้แต่วนัที่  1 เมษายน  2559  ถึงวนัที่  31 มีนาคม 2560 

                                        - ไมม่ ี- 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้องกบักองทุนรวมได้ที ่
บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) และสาํนกังาน ก.ล.ต. 
(www.sec.or.th)  

 
 

รายชื่อผ ูจ้ดัการกองทุนรวม 
 

รายชื่อผ ูจ้ดัการกองทุนที่บริหารจดัการกองทนุรวม 
กองทนุเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ 

1. นายวนิ พรหมแพทย ์
2. นายวทิยา เจนจรสัโชต ิ
3. น.ส.ดาราวรรณ ประกายทพิย ์
4. นายภควตั เมธไีตรรตัน์ 

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

 
 
 

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทนุใช้บริการบคุคลอื่น (Soft Commission) 
ของธรุกิจกองทนุรวม 

- ไมม่กีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) – 
 
 

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


