
 

 

 
 

 เดิมกองทุนชื่อกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล  เวียดนาม  อิควิตี้, CIMB - Principal Vietnam Equity Fund (ชื่อย่อ  : CIMB-PRINCIPAL VNEQ) 
โดยการเปลี่ยนชื่อกองทนุมีผลต ัง้แต่วนัที่ 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

 กองทนุรวมน้ีลงทนุกระจกุตวัในประเทศเวียดนาม ผูล้งทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย 
 กองทนุรวมน้ีอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทาํให้กองทนุรวมน้ีมีความเสี่ยงมากกว่ากองทนุรวม

อื่น  จึงเหมาะสมกบัผ ูล้งทนุที่ต ้องการผลตอบแทนสงูและรบัความเสี่ยงได้สงูกว่าผ ูล้งทนุท ัว่ไป 
 การลงทุนในหน่วยลงทุน  มิใช่การฝากเงิน  และมีความเสี่ยงของการลงทุน  ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือ น้อยกว่าเงินลงทุน

เริ่ม แรกก ็ได้ ด ังนั ้น  ผู้ล งทุนควรลงทุน ในกองทุน เปิดพริน ซิเพิล  เวียดนาม  อิค วิตี้  เม ื่อ เห็นว่าการลงทุน ในกองทุน รวม น้ี  เหมาะสมก ับ
วตัถปุระสงคก์ารลงทนุของผ ูล้งทนุ และผ ูล้งทนุยอมรบัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

 ในกรณีที่ม ีเหตกุารณ์ไม ่ปกติผ ูล้งทนุอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าช้ากว่าเวลาที่กาํหนดในหนังสือชี้ชวน 
 กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนใน

หลกัทรพัยอ์ ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงินลงทนุในจาํนวนที่น้อยกว่าจึงมีกาํไร/ขาดทนุสงูกว่าการลงทนุในหลกัทรพัยอ์ ้างอิงโดยตรง 
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล  เวียดนาม อิควิตี้ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทาํให้กองทุนรวม /

เปิดน้ีมีความเสี่ยงมากกว่ากองทนุรวมอื่น  จึงเหมาะสมกบัผ ูล้งทนุที่ต ้องการผลตอบแทนสงูและรบัความเสี่ยงได้สงูกว่าผ ูล้งทนุท ัว่ไป 
 การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทนุอาจลงทนุในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสี่ยง

ที่เกี่ยวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่
กบัดลุยพินิจที่ผ ู้จดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนหรือได้รบัเงินคืนต ํา่กว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
อย่างไรก ็ตามใน เบื้อ งต้น  กองทุนจะยงัไม่ม ีการป้องก ันความ เสี่ยงจากอ ตัราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทําให้ผ ู้ล งทุน ได้ร บัผลขาดทุนจากอ ัตรา
แลกเปลี่ยนหรือได้รบัเงินคืนต ํา่กว่าเงินลงทนุเริ่มแรกได้ 

 กองทนุมีแนวทางการบริหารจดัการเชิงรกุ (Active Management) โดยมีเป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทนุจึงมีความเสี่ยงที่กลยทุธก์ารลงทุน 
การวิเคราะห์หลกัทรพัย ์ที่ลงทุน  และปัจจยัอื่นๆ ที่ม ีผลต่อการตดั สินใจลงทุนของผ ู้จดัการกองทุน  อาจทําให้ไม ่บรรล ุวตัถปุระสงค ์ด งักล่าว 
รวมถึงการคดัเล ือกหลกัทรพัยท์ี่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่หลกัทรพัยท์ี่ลงทุนมีราคาลดลง เน่ืองจากการวิเคราะห์
หลกัทรพัย ์ธรุกิจอตุสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดทนุ หรือศกัยภาพโดยเปรียบเทียบกบัหุ้นอื่นๆไม่เป็นไปตามที่ได้ประเมินไว้ 

 กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3  ชนิดได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผ ู้ลงทุนสถาบนั ผู้ลงทุนกล ุ่ม ทัง้น้ี ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อม ูลของ
หน่วยลงทนุท ัง้ 3 ชนิดก่อนทาํการลงทนุ เพื่อประโยชน์สงูสดุของผ ูล้งทนุ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมชนิดหน่วยลงทนุในอนาคตได้ 

 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน  มิได้ทาํให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมที่ม ีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิดของหน่วยลงทุน 
ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทนุรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบคุคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

 มลูค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลูค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษทัจดัการจะแยกคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุน
แต่ละชนิด 

 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผ ู้ส ัง่ซื้อ หรือส ัง่สบัเปลี่ยนของบุคคลใดหรือกล ุ่ม
บุคคลใดที่ท ําให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความทเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่น  ๆ  ที่
เกี่ยวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“ FATCA” ) และหรือกฎหมายอื่นท ัง้ในและต่างประเทศที่ม ีลกัษณะเดียวกนั 

 ผูล้งทนุควรศึกษาข้อม ูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อม ูล เพื่อใช้อ ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถาม
ผ ูต้ิดต่อกบัผ ูล้งทนุให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทนุ 

 ผูล้งทนุควรศึกษาข้อมลูความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทนุ 
 บริษัทจดัการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน  ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล  จาํกดั เป็น  บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน  พรินซิเพิล 

จาํกดั โดยมีผลต ัง้แต่วนัที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที่ 2 สิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ 
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หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
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จดัตัง้และจดัการโดย 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
 
 
 

มลูคา่โครงการ 5,000,000,000 บาท 
จาํนวนหน่วย 500,000,000 หน่วย 
มลูคา่ทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท 

 
 
 
 

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทนุ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) 
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

 
 
 

ผูด้แูลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
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ป้องกนัความเสี่ยง
อตัราแลกเปลี่ยน
ตามดลุยพินิจของ
ผ ูจ้ดัการกองทนุ 

ระดบัความ
เสี่ยงที่ลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 



สารบญั 
  หน้า 

 คาํจาํกดัความ 1 

1. ชื่อ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม 6 

2. จาํนวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มลูคา่ทีต่ราไว ้จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขาย 6 

3. วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะพเิศษ 
การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ประเภทและอตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน 

7 

 3.1 วตัถุประสงคข์องโครงการ 7 

 3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุนรวม 7 

 3.3 ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ 7 

 3.4 ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ 7 

 3.5 นโยบายการกูย้มื 7 

 3.6 การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 7 

 3.7 การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง 8 

 3.8 กลยทุธก์ารบรหิารกองทุน 8 

 3.9 ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ  (Benchmark) 8 

 3.10 ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน 8 

 3.11 รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ 8 

 3.12 รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ 9 

 3.13 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน 9 

 3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม 21 

4. การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน 29 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 29 

 5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 29 

 5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 29 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 35 

7. การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 40 

8. การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 44 

9. การชาํระคา่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ 48 

10. การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 48 



  หน้า 

11. การไมข่ายไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามสัง่ 49 

12. การหยดุขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 51 

13. เงือ่นไขและขอ้จาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน 51 

14. การจา่ยเงนิปันผล 51 

15. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 51 

 15.1. คา่ธรรมเนียมรวม 51 

 15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม 52 

 15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 55 

 15.4. วธิกีารคาํนวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนียม 57 

 15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย 58 

 15.6. หมายเหตุ 58 

16. วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 

59 

 
16.1. วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคา 
        หน่วยลงทุน 

59 

 16.2. เงือ่นไขพเิศษ 59 

 16.3. แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 63 

 16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 64 

17. ชื่อผูเ้กีย่วขอ้ง 66 

 17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ 66 

 17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ 66 

 17.3. ชื่อผูป้ระกนั 66 

 17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน 66 

 17.5. ทีป่รกึษา 66 

17.6. ผูส้อบบญัช ี 66 

18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจาํปีของกองทุนรวม 67 

19. การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 67 

20. ขอ้กาํหนดอื่นๆ 67 

21. การดาํเนินการกรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถดาํรงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศกาํหนด 74 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม 74 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี ้  1 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ 
 
คาํจาํกดัความ  :  
โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี ้
กองทุน กองทุนเปิด กองทุนรวม หมายถงึ กองทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี ้
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี ้
ผูถ้อืหน่วยลงทุน หมายถงึ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี ้
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่ หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดทัว่ไปกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี ้(ชื่อ

ยอ่ : PRINCIPAL VNEQ-A) 
หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนัของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 

เวยีดนาม อคิวติี ้(ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL VNEQ-I) 
หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุม่ หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่มของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม 

อคิวติี ้ (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL VNEQ-C) 
บรษิทัขึน้ทะเบยีน หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยก์รุงเทพ 
ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
วนัทาํการ หมายถึง วนัเปิดทําการตามปกติของบริษัทจดัการยกเว้นวนัหยุดตามที่

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
วนัทาํการซือ้ขาย หมายถึง วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนที่กําหนดในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุป

ขอ้มูลสาํคญัยกเวน้ วนัหยุดตามที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และหรอืวนัที่บรษิทัจดัการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม
คาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และหรอื วนัทีส่าํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศให้บรษิัทจดัการหยุดรบัคําสัง่รบัซื้อคนื และหรอืวนัหยุดทํา
การของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และหรอืวนัทําการที่บรษิทั
จดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
ตามทีก่าํหนดในรายละเอยีดโครงการ  

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก 

หมายถงึ ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกที่กําหนดในหนังสอืชี้
ชวนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั 

แกไ้ขราคายอ้นหลงั หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้งโดยแก้ไขราคายอ้นหลงัตัง้แต่ วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึ
ปัจจุบนั 

การชดเชยราคา หมายถึงการเพิ่มหรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรอืผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที่มรีาคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรอืการจ่ายเงนิซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งแทนการ
เพิม่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุน 

บรษิทัยอ่ย หมายถงึ บรษิทัจํากดัที่ตลาดหลกัทรพัย์จดัตัง้ขึน้และถอืหุ้นไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 75 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัจาํกดันัน้ 

กจิการ หมายถึงบริษัทที่มีหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์บริษัทที่มี
หลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชน จาํกดั 

สถาบนัการเงนิ หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนั
การเงนิ 

สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรพัย์ที่ได้รบัอนุญาตและจด
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ทะเบียนกบัสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อทําการ
สง่เสรมิและพฒันาธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภททีเ่กีย่วกบัการจดัการลงทุน 

กลุม่กจิการ หมายถึง บรษิัทใหญ่และบรษิัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีที่สภาวชิาชีพ
บญัชกีาํหนดเกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยล่าสดุ 
เวน้แต่ในกรณีที่ไม่มกีารจดัทํางบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอื
หุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ลา่สดุทีส่ง่ต่อกระทรวงพาณิชย ์

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่ 
เงนิฝาก 

1. เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอื่นทีม่ ี
ลกัษณะทาํนองเดยีวกบัเงนิฝาก  
2. สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพือ่การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
3. สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ 
(กฎกระทรวงวา่ดว้ยการรบัฝากเงนิประเภทสลากออมสนิพเิศษ) 

ตราสาร Basel III หมายถึง ตราสารเพื่อการนับเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรอืต่างประเทศ ที่มกีารอ้างองิจากหลกัเกณฑ์การกํากบัดูแล
สถาบนัการเงนิของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ธปท ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ธพ. ธนาคารพาณิชย ์
บค. บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์
บง. บรษิทัเงนิทุน 
บล. บรษิทัหลกัทรพัย ์
บลจ. บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภท 

การจดัการกองทุนรวม หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 
หน่วย CIS หมายถงึ หน่วยของกองทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย Infra หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยูใ่นรปู
แบบอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
1. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 
2. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุน
โครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้น้ี ไมว่า่จะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย Property หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิที่เกี่ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งอยู่ในรูป
แบบอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
2. ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่
ดว้ยทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 
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3. foreign REIT 
กฎหมายภาษอีากร หมายถงึ ประมวลรษัฎากร พระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง ประกาศและ

คาํสัง่ต่างๆ ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนั และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
Benchmark หมายถงึ ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่กีาร

เผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้ 
B/E ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 
credit event เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามทีร่ะบุในขอ้ตกลง

ของตราสารหรอืสญัญา 
Credit Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัทาํโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิ

ความสามารถในการชาํระหน้ีตามตราสารหรอืสญัญา 
CRA หมายถงึ สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดร้บั

ความเหน็ชอบจากสาํนกังาน เวน้แต่ทีก่าํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 
Counterparty Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีคู่ส่ญัญา 
Derivatives on  
Organized exchange 

Derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

DW ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 
Foreign REIT กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี

วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบ
ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้น้ี ไมว่า่กองทรสัตห์รอืกองดงักลา่วจะจดัตัง้
ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

Group Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนํา
อตัราสว่นการลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการมาคาํนวณรวมกนั 

Investment Grade หมายถงึ  credit rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้
International Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัทาํ Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ

ภายในประเทศ 
Issue Rating อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ ผูอ้อกตราสารหรอื

คูส่ญัญา 
MF กองทุนรวม (Mutual Fund) 
National Scale มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 
NAV หมายถงึ  มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 
Net Exposure มลูคา่การลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไมว่า่เป็นการลงทุนโดยตรงหรอื โดยออ้ม

ผา่นการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยูก่บั
ทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

Non-retail MF กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซึง่อยู่
ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่าย
ยอ่ย กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

Non-retail PF กองทุนสว่นบุคคลรายใหญ่ 
Obligation   ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม Credit Derivatives อา้งองิ

ถงึ (obligation category & obligation characteristics) 
Options สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า” ในมาตรา 3 
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แหง่พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 
Regulates Market ศนูยก์ลางทีจ่ดัชอ่งทางการสือ่สารระหวา่งผูค้า้เพือ่ใหเ้กดิการเจรจาต่อรองซือ้

ขายตราสารระหวา่งกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ โดย
ศนูยก์ลางดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่าํ
หน้าทีก่าํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบั
หลกัทรพัย ์

OTC Derivatives Derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives 
P/N ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 
Product Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภททรพัยส์นิ 
Repo ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (repurchase agreement) 
Retail MF กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป (retail Mutual Fund) 
Reverse Repo หมายถงึ ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repurchase 

Agreement) 
Securities Lending หมายถงึ ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์
SET ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
share warrants ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 
Single entity limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา 
SIP หมายถงึ Specific Investment Products 
SN ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) 
NAV หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 
Underlying หมายถงึ สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 
WFE หมายถงึ World Federation of Exchanges 
TBMA หมายถงึ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 
TSFC หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัย์

ประเภทการใหส้นิเชื่อเพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance 
Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

GMS หมายถงึ ประเทศกลุม่อนุภมูภิาคลุม่แมน้ํ่าโขง (Greater Mekong 
Subregion) ซึง่ไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยม
เวยีดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยนูนาน) 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์
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1. ชื่อ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม :  

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี ้

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Principal Vietnam Equity Fund  

1.3. ชื่อยอ่ :  PRINCIPAL VNEQ  

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) : ไมม่ ี

1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย  

2. จาํนวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม มลูค่าที่ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทนุที่เสนอขาย :  

2.1. จาํนวนเงนิทุนของโครงการ : 5,000,000,000 บาท  

2.2. เงือ่นไข (จาํนวนเงนิทุนของโครงการ) :  

บรษิัทจดัการสงวนสทิธใินการพจิารณาเพิม่จํานวนเงนิทุนของโครงการจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หาก
บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่การดาํเนินการดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน โดยไมถ่อื
วา่เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการซึ่งการเพิม่จํานวนเงนิลงทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการ
ดาํเนินการทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต กาํหนด 

2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10 บาท  

2.4. จาํนวนหน่วยลงทุน : 500,000,000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : แบง่ตามชนิดหน่วยลงทุน ดงัน้ี 
ชนิดสะสมมลูคา่   : 10.0000 บาท     
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : 10.0000 บาท  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : 10.0000 บาท 

2.6. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : แบง่ตามชนิดหน่วยลงทุน ดงัน้ี  
ชนิดสะสมมลูคา่   : 50,000 บาท    
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : 500,000 บาท  
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : 1 บาท 

2.7. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : แบง่ตามชนิดหน่วยลงทุน ดงัน้ี  

ชนิดสะสมมลูคา่    : 50,000 บาท     
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 100,000 บาท 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1 บาท 
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2.8.  มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : ไมก่าํหนด 

2.9.  จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : ไมก่าํหนด 

2.10. มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไมก่าํหนด 

2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไมก่าํหนด 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จาํนวนมลูคา่ขัน้ตํ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถา้ม)ี ใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ หรอืสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตาม
ชอ่งทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการอาจกาํหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวก 
และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ํา
การของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมลูค่าขัน้ตํ่าของการทํารายการสัง่ซื้อและ/หรอืขายคนื
หน่วยลงทุนได้ โดยถอืว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถอืหน่วยแลว้ เพื่อรองรบัรายการส่งเสรมิการขายหรอืบรกิารต่าง ๆ 
หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ี 
เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยหากมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ําการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอื
ประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงค ์ของโครงการจดัการกองทุนรวม  ชนิดกองทุนรวม  ประเภทกองทุนรวม  นโยบายการลงทุน  ลกัษณะ
พิเศษ การลงทนุในต่างประเทศ การลงทนุในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัย ์
หรือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ ื่นที่จะลงทนุ :  

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

กองทนุมนีโยบายลงทุนในตราสารแหง่ทุนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์หรอืมธีุรกจิหลกัในประเทศเวยีดนามทีเ่ชื่อ
วา่มศีกัยภาพในการเตบิโตในอนาคต รวมทัง้ตราสารทุนอื่นใดทีด่าํเนินธุรกจิเกีย่วขอ้งและ/หรอืทีไ่ดร้บัผลประโยชน์
จากการเตบิโตทางเศรษฐกจิ หรอื ทรพัยส์นิสว่นใหญ่มาจากการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศดงักลา่ว และ/หรอื
ตราสารทุนของผูป้ระกอบการเวยีดนามทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศอื่น และ/หรอืกองทุนรวมอื่นทีม่ ี
นโยบายการลงทุนในตราสารแหง่ทุน และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟตราสารทุนต่างประเทศ โดยกองทุนต่างประเทศ
เหลา่นัน้เป็นกองทุนทีเ่น้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวยีดนาม โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

3.2. ชนิดกองทุนรวม : ตราสารทุน 

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ :   

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :   
บรษิทัจดัการกูย้มืเงนิในอตัราสว่นการกูย้มืจะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) : ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า : ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง (Non-Hedging)  
มนีโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซ่บัซอ้น  

3.6.2 วธิกีารในการคาํนวน Global Exposure limit : Commitment approach  
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อตัราสว่นการลงทุนใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไมเ่กนิ 100.00 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) : ไมม่ ี

3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มุง่หวงัใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดชันีชีว้ดั (active management) 

3.9  ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ  (Benchmark) 

การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรยีบเทยีบกบัดชันี VN30 Total Return Index โดยอตัราผลตอบแทนขา้งตน้จะปรบั
ดว้ยอตัราแลกเปลีย่น เพือ่คาํนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึง่
อยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่าํหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบลว่งหน้า
อยา่งชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัคา่อธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักลา่ว
ผา่นการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจ
ลงทุนได ้ 

อยา่งไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้กาํหนดของสมาคมบรษิทั
จดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของ
ตวัชีว้ดัไมไ่ดจ้ดัทาํหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักลา่วอกีต่อไป โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วใหผู้้
ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10. ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน : จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น 

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนมนีโยบายลงทุนในตราสารแหง่ทุนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยห์รอืมธีุรกจิหลกั ในประเทศเวยีดนามที่
เชื่อว่ามีศกัยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทัง้ตราสารทุนอื่นใดที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รบั
ผลประโยชน์จากการเตบิโตทางเศรษฐกจิ หรอื ทรพัย์สนิส่วนใหญ่มาจากการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ
ดงักล่าว และ/หรอืตราสารทุนของผูป้ระกอบการเวยีดนามที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศอื่น และ/หรอื
กองทุนรวมอื่นทีม่นีโยบายการลงทุนในตราสารแหง่ทุน และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟตราสารทุนต่างประเทศ ทีเ่น้น
ลงทุนในตราสารทุนประเทศเวยีดนาม โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุน  

สาํหรบัเงนิลงทุนส่วนที่เหลอื อาจพจิารณาลงทุนในหน่วย Property, REITs และ/หรอืหน่วย Infra และ/หรอืตรา
สารแห่งทุน ตราสารทางการเงนิ ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน เงนิฝาก ตลอดจนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นใด ทัง้ใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศตามที่คณะกรรมการ ก .ล .ต . หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต . หรือ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ประกาศกําหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบใหก้องทุนสามารถลงทุนได ้หรอืการหาดอก
ผลโดยวธิีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด 

อย่างไรกต็าม กองทุนอาจจะลงทุนในหุน้หรอืหลกัทรพัยท์ี่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยร์วมทัง้สิน้ไม่เกนิ
รอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

กองทุนน้ีจะไม่ลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนใน
ตราสารหน้ีที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืตํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และตราสารหน้ีทีไ่ม่ได้
รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Security) ยกเวน้ในกรณีทีข่ณะเริม่ลงทุน ตราสารดงักล่าวไดร้บัการจดั
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อนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารอยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) แต่ต่อมาถูกปรบัลดอนัดบั
ความน่าเชื่อถอืลงตํ่ากวา่ Investment Grade กองทุนจะมไีวซ้ึง่ตราสารดงักล่าวต่อไปได ้รวมทัง้มเีวลาในการปรบั
ลดอตัราสว่นใหเ้ป็นไปตามทีส่าํนกังาน ก.ล.ต.กาํหนด กาํหนด หรอืเหน็ชอบใหด้าํเนินการได ้

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ทศิทางราคาหลกัทรพัย,์ ทศิทางอตัราดอกเบีย้ และสภาวะอตัราแลกเปลีย่น รวมถงึค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความ
เสีย่ง เป็นตน้ 

ในกรณีที่มกีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความ
เสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งพจิารณาจากสภาวะของ
ตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางของคา่เงนิ, คา่ใชจ้า่ยในการป้องกนัความเสีย่ง เป็น
ต้น อย่างไรก็ตามหากผู้จดัการกองทุนพจิารณาว่า การป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรอืทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที่อาจได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนั
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้

ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทั
จดัการดําเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่
วนัทีส่ดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อื
หน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดดงักล่าว ทัง้น้ี ในการคาํนวณสดัสว่นการลงทุน
ของกองทุนรวมตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการอาจไมน่บัช่วง ระยะเวลาดงัน้ีรวมดว้ยกไ็ด ้ทัง้น้ี 
โดยตอ้งคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั  

(1) ชว่งระยะเวลา 30 วนั นบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม  

3.12.  รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศทัง้หมด โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 
ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม ซึ่งการดํารงอตัราส่วนดงักล่าวมใิห้นํามาใช้บงัคบัในช่วงเวลาที่รอการ
ลงทุนหรอืเพือ่เตรยีมสภาพคลอ่งของกองทุน 

3.13.  ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน:  

 3.13.1.ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ : 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิี
อื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนใหค้วาม
เหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอก
ผลโดยวธิอีื่น  

ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินท ัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 
1.1  ตราสารทุน 

1.1.1  หุน้ 
1.1.2  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants) 
1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferereble Subscription Right) 
1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 
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1.1.5  ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่าํนกังาน
กาํหนดเพิม่เตมิ 

1.2  ตราสารหน้ี 
1.2.1  พนัธบตัร 
1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 
1.2.3  หุน้กู ้ (ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 
1.2.4  ตัว๋แลกเงนิ 
1.2.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 
1.2.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้
1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้
1.2.8  ตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารหน้ีตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่าํนกังาน

กาํหนดเพิม่เตมิ 
1.3  ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน (ไมร่วมตราสาร Basel III) 
1.4  ตราสาร Basel III 
1.5  ศุกกู 
1.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

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

ดาํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมเีงือ่นไข
ใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่นํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุน
ไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักลา่วตอ้งอา้งองิจาก
แหลง่ขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

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 ทัง้
จาํนวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 
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ส่วนที่ 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย Property ต้องมีคณุสมบตัิและ
หลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงันี้ 

1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย 
1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทาง

การเงนิทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2.1 - 2.3  
1.2  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักล่าว ตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไมใ่ช้

กบัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแทง่)  
1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 
1.2.3  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์product limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 
1.2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้ 

1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทุนรวม
ฟีดเดอร ์

ส่วนที่ 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 
1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั  
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนที่ 4 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย  ์(securities lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ในการลงทุน ดงันี้ 

1. คูส่ญัญา ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่ส่ญัญา
ดงักลา่วกระทาํการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ีทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอื
ดาํเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 
1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 
1.2 ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
1.3 กองทุนฟ้ืนฟู 
1.4 ธนาคารเพือ่การนําเขา้และการสง่ออกแห่งประเทศไทย 
1.5 ธนาคารพาณิชย ์
1.6 บรษิทัเงนิทุน 
1.7 บรษิทัหลกัทรพัย ์
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1.8 บรษิทัประกนัชวีติ 
1.9 กองทุนสว่นบุคคลทีม่มีลูคา่ทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 
1.10 กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
1.11 นิตบุิคคลอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการกาํหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรอื
หลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแหง่ประเทศไทยทาํหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 
3.1  ดาํเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพือ่เป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดย

ตอ้งเป็นหลกัประกนัดงัน้ี  
3.1.1  เงนิสด 
3.1.2  ตราสารภาครฐัไทย 
3.1.3  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์

บรษิทัเงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  
3.1.4  ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไมเ่กนิ 

270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 
3.1.5  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกกู ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit 

rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
3.1.5.1  ม ีissue rating หรอื issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating 

ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 
3.1.5.2  ม ีguarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

3.1.6  ตราสารหน้ีทีม่ ีcredit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade 
3.1.7  หนงัสอืคํ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพือ่เป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่

กองทุน  
3.1.8  หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยูใ่นดชันี SET50  ทัง้น้ี ในกรณีทีก่องทุนไมม่นีโยบาย

การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักลา่วไมไ่ด ้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2  ดาํเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืดาํเนินการโดยวธิอีื่นซึง่
จะมผีลให ้บลจ. สามารถบงัคบัชาํระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักลา่วไดโ้ดยพลนั 

3.3  หา้มนําหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืทาํใหไ้มส่ามารถบงัคบั
ตามหลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์
นัน้เอง 

3.4  ดาํรงมลูคา่หลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูคา่หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 
3.5  ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหนํ้าเงนิสดดงักลา่วไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงัน้ี 

3.5.1  เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2  บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงัน้ี 

3.5.2.1  บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคาร
ทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไมเ่กนิ 270 วนั
นบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 

3.5.2.3  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่ง
หน่ึงอยา่งใดดงัน้ี 
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3.5.2.3.1  ม ีissue rating หรอื issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น 
issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating 
ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2  ม ีguarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
3.5.3  ตราสารภาครฐัไทย 

4. ลกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญาตามประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยขอ้กาํหนดเกีย่วกบัระบบงาน 
สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนที่ 5 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุ  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอื
หลายอยา่ง ดงัน้ี 
1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2  อตัราดอกเบีย้ 
1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
1.4  เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 
1.5  ทองคาํ 
1.6  น้ํามนัดบิ 
1.7  ดชันีกลุม่สนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.6 
      หรอื 1.9  
1.8  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.7 
1.9  underlying อื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักลา่วตอ้งเป็นราคา
ปัจจุบนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) เทา่นัน้  ทัง้น้ี ราคาของ 
underlying อื่นทีไ่มใ่ชด่ชันี หรอื underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักลา่ว ตอ้งเป็นทีย่อมรบั
อยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลายดว้ย 

2. เงือ่นไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมือ่ 
2.1  กรณีกองทุนไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุน

ไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 
2.2  เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

2.2.1  derivatives on organized exchange 
2.2.2  OTC derivatives ดงัน้ี 

2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็น 
ธนาคารพาณิชย.์ ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย 
derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 

2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็น
ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบ
สนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักลา่วตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 
3.1  เป็นดชันีทีม่กีารกาํหนดวธิกีารคาํนวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมกีารระบุแหลง่ขอ้มลูของ underlying 

หรอืปัจจยัต่างๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ และมกีารคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความ
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เหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทัง้น้ี underlying หรอืปัจจยัดงักลา่วตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตาม
สภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมน้ํีาหนกั ≤ 20% ของน้ําหนกัทัง้หมด 
3.2.1.2  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมน้ํีาหนกั ≤ 35% ของน้ําหนกัทัง้หมด 
ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมน้ํีาหนกัไมเ่กนิอตัราที่
กาํหนดในขอ้ 3.2.1.1  
การพจิารณาการกระจายน้ําหนกัตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไมต่อ้งนําองคป์ระกอบที่
เกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคา
ทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้น ดงัน้ี 
3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนได้

โดยตรง 
3.2.3.2  เมือ่คาํนวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหน่ึงวา่กองทุนลงทุนในตรา

สารหรอืสญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit 
ของกองทุนนัน้ 

3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและทาํหน้าทีไ่ดอ้ยา่งอสิระจาก บลจ. 
ทัง้น้ี หากปรากฏวา่สถาบนัดงักลา่วเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการ
ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกวนัทาํการผา่นสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอยา่งทนั
เหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุม่สนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักลา่วตอ้งคาํนวณจากตวัแปรอยา่งหน่ึงอยา่งใด
หรอืหลายอยา่งดงัน้ี 
3.5.1  ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) ของสนิคา้โภค

ภณัฑ ์
3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่าํนวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของสนิคา้

โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 
3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักลา่วตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หลง่ขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคาํนวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่
บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้า่วธิกีารคาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักลา่วสามารถสะทอ้นอตัราเงนิ
เฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (cover rule) 
บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคลอ่งในจาํนวนทีเ่พยีงพอต่อ
ภาระทีก่องทุนอาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน 
derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไมใ่ชส่ิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง 
การลงทุนใน derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
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6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 
บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี 
6.1  ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุก

วนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยดุทาํการของ บลจ.  
ใหค้าํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมนียัสาํคญั ใหคู้ส่ญัญาอกี
ฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติาม

เงือ่นไข ดงัน้ี 
7.1  เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเทา่นัน้ 
7.2  เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรม

อยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัน้ี 
7.2.1  Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่  การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งดา้นเครดติที่

เกีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นัน้ 
โดยคูส่ญัญาทีอ่ยูใ่นฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิตาม
ขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมือ่เกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนั
ความเสีย่งครบกาํหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่มเ่กดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวนัครบ
กาํหนดตามปกต)ิ  ทัง้น้ี ไมว่า่ obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit 
Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่กาํหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมี
หน้าทีช่าํระหน้ีเมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก 
(First to Default Swap) หรอืเมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการ
หน่ึงในกลุม่ obligation ซึง่จะมกีารชาํระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรพัยร์ายนัน้ แต่
ขอ้ตกลงจะครบกาํหนดเมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทุกรายการในกลุม่ 
(Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งของ
สนิทรพัยอ์า้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดย
ผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจา่ยผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัที่
อา้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูคา่ยตุธิรรมของ
สนิทรพัยอ์า้งองิ เพือ่แลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นที่
เพิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกวา่
จะเกดิ credit event หรอืครบกาํหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ credit event) 

7.3  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่าํหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่าํนกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 
7.3.1  มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 
7.3.2  ไมม่ขีอ้กาํหนดทีท่าํใหส้ทิธทิีก่าํหนดไวใ้นตราสารแหง่หน้ีหรอืสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที ่

credit derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 
7.3.3  ไมม่ขีอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คูส่ญัญา 
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3.13.2  ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ : 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิี
อื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ให้
ความเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการ
หาดอกผลโดยวธิอีื่น  

ทัง้น้ี การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักลา่วตอ้งเสนอขายหรอืเป็นการ
ทาํสญัญาในประเทศทีม่หีน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ 
IOSCO หรอืทีม่กีารซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้
และเสนอขายใน GMS 

ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินท ัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสารต่างประเทศ ไดแ้ก่ 
1.1  ตราสารทุนต่างประเทศ 

1.1.1  หุน้ 
1.1.2  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants) 
1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferereble Subscription Right) 
1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 
1.1.5  ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่าํนกังาน

กาํหนดเพิม่เตมิ 
1.2  ตราสารหน้ีต่างประเทศ 

1.2.1  พนัธบตัร 
1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 
1.2.3  หุน้กู ้ (ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 
1.2.4  ตัว๋แลกเงนิ 
1.2.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 
1.2.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้
1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้
1.2.8  ตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารหน้ีตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่าํนกังาน

กาํหนดเพิม่เตมิ  
1.3  ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน (ไมร่วมตราสาร Basel III) ต่างประเทศ 
1.4  ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 
1.5  ศุกกู ต่างประเทศ 
1.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) ต่างประเทศ 

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

ใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทุน
สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
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2.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่นํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนได้
อยา่งสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักลา่วตอ้งอา้งองิจากแหลง่ขอ้มลู
ทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

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  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 
ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักลา่วตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จา่ยหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้
จาํนวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนที่ 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  ต่างประเทศ ต้องมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน
ดงันี้ 

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศ 
2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงนิ

ทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2.1 - 2.3  
2.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

2.2.1. การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่าํกบัดแูลดา้น
หลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO  หรอืเป็นหน่วยของ
กองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.2.2. CIS operator ของกองทุนดงักลา่วอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานกาํกบัดแูลทีเ่ป็น
สมาชกิสามญัของ IOSCO   

2.2.3 ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักลา่ว
ตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑก์ารกํากบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการสาํหรบักองทุน
เพือ่ผูล้งทุนรายยอ่ยของประเทศนัน้ 

2.3  ประเทศทีก่าํกบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักลา่วมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอยา่งเพยีงพอ
ทัง้น้ี ตามรายชื่อประเทศทีส่าํนกังานกาํหนด 

2.4  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักลา่วตอ้งมกีารจาํกดัการกูย้มื
ไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจาํเป็นในการบรหิารสภาพคลอ่งเป็นการชัว่คราวเทา่นัน้ และมนีโยบายการลงทุน
ดงัน้ี (ไมใ่ชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนใน
ทองคาํแทง่) 
2.4.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF (investing fund) สามารถลงทุน

ไดใ้นสดัสว่น ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้ 
2.4.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์single entity limit ของ MF ทัง้น้ีหลกัเกณฑด์งักล่าวไมใ่ชก้บักรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น 
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 ์เวน้แต่เป็นกรณี
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ทีม่คีวามจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน
โดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความจาํเป็น และคา่ธรรมเนียมที่
เกีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักลา่วไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

ส่วนที่ 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากต่างประเทศ ดงัน้ี 
1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2. .สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
3. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 

ส่วนที่ 4 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย  ์(securities lending)  

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด 

ส่วนที่ 5 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุ  

1.  ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อยา่งใดอยา่งหน่ึง
หรอืหลายอยา่ง ดงัน้ี 
1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2  อตัราดอกเบีย้ 
1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
1.4  เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 
1.5  ทองคาํ 
1.6  น้ํามนัดบิ 
1.7  ดชันีกลุม่สนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.6 

หรอื 1.9  
1.8  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.7 
1.9  underlying อื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักลา่วตอ้งเป็นราคา
ปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เทา่นัน้  ทัง้น้ี ราคาของ 
underlying อื่นทีไ่มใ่ชด่ชันี หรอื underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักลา่ว ตอ้งเป็นทีย่อมรบั
อยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลายดว้ย 

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  derivatives on organized exchange 
2.2.2  OTC derivatives ดงัน้ี 

2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิติ
บุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ derivatives ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลโดย
หน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ 
IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  
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2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็น
ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบ
สนิคา้นัน้กต็าม 

3.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักลา่วตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 
3.1  เป็นดชันีทีม่กีารกาํหนดวธิกีารคาํนวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมกีารระบุแหลง่ขอ้มลูของ underlying 

หรอืปัจจยัต่าง ๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ และมกีารคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจบุนัตามความ
เหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทัง้น้ี underlying หรอืปัจจยัดงักลา่วตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตาม
สภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมน้ํีาหนกั ≤ 20% ของน้ําหนกัทัง้หมด 
3.2.1.2  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมน้ํีาหนกั ≤ 35% ของน้ําหนกัทัง้หมด 
ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมน้ํีาหนกัไมเ่กนิอตัราที่
กาํหนดในขอ้ 3.2.1.1  
การพจิารณาการกระจายน้ําหนกัตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไมต่อ้งนําองคป์ระกอบที่
เกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคา
ทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้น ดงัน้ี 
3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนได้

โดยตรง 
3.2.3.2  เมือ่คาํนวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหน่ึงวา่กองทุนลงทุนในตรา

สารหรอืสญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit 
ของกองทุนนัน้ 

3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและทาํหน้าทีไ่ดอ้ยา่งอสิระจากบรษิทั 
ทัง้น้ี หากปรากฏวา่สถาบนัดงักลา่วเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการ
ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกวนัทาํการผา่นสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอยา่งทนั
เหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุม่สนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักลา่วตอ้งคาํนวณจากตวัแปรอยา่งหน่ึงอยา่งใด
หรอืหลายอยา่งดงัน้ี 
3.5.1  ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์
3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่าํนวณจากราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 
3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักลา่วตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หลง่ขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคาํนวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่
บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้า่วธิกีารคาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักลา่วสามารถสะทอ้นอตัราเงนิ
เฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.  หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (cover rule) 
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บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคลอ่งในจาํนวนทีเ่พยีงพอต่อ
ภาระทีก่องทุนอาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน 
derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไมใ่ชส่ิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง 
การลงทุนใน derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

6.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 
บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี 
6.1  ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุก

วนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยดุทาํการของ บลจ.  
ใหค้าํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมนียัสาํคญั ใหคู้ส่ญัญาอกี
ฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
7.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติาม

เงือ่นไข ดงัน้ี 
7.1  เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเทา่นัน้ 
7.2  เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรม

อยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัน้ี 
7.2.1  Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งดา้นเครดติที่

เกีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นัน้ 
โดยคูส่ญัญาทีอ่ยูใ่นฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิตาม
ขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมือ่เกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนั
ความเสีย่งครบกาํหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่มเ่กดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวนัครบ
กาํหนดตามปกต)ิ  ทัง้น้ี ไมว่า่ obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit 
Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่กาํหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมี
หน้าทีช่าํระหน้ีเมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก 
(First to Default Swap) หรอืเมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการ
หน่ึงในกลุม่ obligation ซึง่จะมกีารชาํระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรพัยร์ายนัน้ แต่
ขอ้ตกลงจะครบกาํหนดเมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทุกรายการในกลุม่ 
(Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งของ
สนิทรพัยอ์า้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดย
ผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจา่ยผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัที่
อา้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูคา่ยตุธิรรมของ
สนิทรพัยอ์า้งองิ เพือ่แลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นที่
เพิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกวา่
จะเกดิ credit event หรอืครบกาํหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ credit event) 

7.3  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่าํหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่าํนกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 
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7.3.1  มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2  ไมม่ขีอ้กาํหนดทีท่าํใหส้ทิธทิีก่าํหนดไวใ้นตราสารแหง่หน้ีหรอืสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที ่
credit derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3  ไมม่ขีอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คูส่ญัญา 

3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม : 

อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 

บรษิัทจดัการจะลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิของ
กองทุนรวม ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนดดงัต่อไปน้ี ในกรณีที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไข
เปลีย่นแปลงอตัราสว่นการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผ ูอ้อกทรพัยสิ์นหรือค ู่สญัญา (single entity limit)  

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 
ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
      แต่ตํ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 
4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
4.1  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้น้ี เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาลเป็น

ประกนั  
 

ไมเ่กนิ 20% 
(หรอืไมเ่กนิ 10% เมือ่เป็นการลงทุน
ในต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผกูพนัมี
ภมูลิาํเนาอยูต่่างประเทศ โดย
เลอืกใช ้Credit Rating แบบ 
National Scale ซึง่ประเทศนัน้ตอ้ง
ม ีSovereign rating อยูใ่นระดบัที ่
Investment grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
5.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน  หรอืศุกกู ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตาม

แบบ Filing  
5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระ < 397 วนั นบัแต่วนัที่

ลงทุน และไมไ่ดม้ลีกัษณะตาม 5..2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพนั

ไมเ่กนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะ
สงูกวา่ 
(1) 10%  หรอื 
(2) น้ําหนกัของตราสารทีล่งทุน 
     ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

ตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 
5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และขนาดยอ่มแหง่

ประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีําหนดวนัชาํระหน้ี > 397 วนั นบัแต่วนัที ่
      ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market 

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี  
6.1  ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผู้

ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ  
(แต่ไมร่วมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ข
เหตุทีอ่าจทาํใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET หรอื
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.2  ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรอื
กฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้
ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึบรษิทัทีอ่ยูร่ะหวา่งดาํเนินการ
แกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซือ้ขายใน SET 
หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.3  หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.4.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน หรอืศุกกู ทีผู่อ้อกจดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ 
หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไมร่วมสาขา
ของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.  
ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลาดซือ้
ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.4.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ไปโดยมี

ไมเ่กนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะ
สงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
(2) น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุน 
        ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

รายละเอยีดตามแบบ filing 
6.4.3.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกีําหนดวนัชําระหน้ี ≤ 397 

วัน  นับแต่ว ันที่ ลงทุนและไม่ได้มีลักษณะตาม 
6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดงักลา่วตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 
6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศ

ไทยเป็นสมาชกิ 
6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ

ทาํนองบุคคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 –
6.4.3.3.2 

6.4.4  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีําหนดวนัชาํระหน้ี > 397 วนั นับแต่
วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 
market 

6.5  DW ทีม่ ีissuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงัน้ี ทีคู่ส่ญัญาม ีCredit rating อยูใ่นระดบั Investment 

grade 
6.6.1 OCT Derivatives 

6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
6.7.1  จดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีน

ซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ 
SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่
รวมถงึหน่วยดงักลา่วทีอ่ยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจ
ทาํใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน 
SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะกระจายการลงทุนใน
กจิการโครงสรา้งพืน้ฐานอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเชา่ 
แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีส่าํนกังาน
กาํหนด 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะกระจายการลงทุน
ในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเชา่ แลว้แต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่าํนกังานกาํหนด 

ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไมเ่กนิรอ้ยละ 5 

 

 

 

 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี ้  23 

ส่วนที่ 2 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกล ุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการ
เดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทั
ดงักลา่ว  

  

ไมเ่กนิอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่ 
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรอื 
(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 ทีนิ่ตบุิคคล
ตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบุิคคล
ดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย หรอืคูส่ญัญา ดงัน้ี 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถงึทรพัยส์นิทีก่องทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคูส่ญัญา
ตาม securities lending หรอื derivatives)  

-  รวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี 
เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายโุครงการ < 1 ปี 
ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายกุองทุน 

-   อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายกุองทุน  
คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้น้ี เฉพาะ MF ที่
ม ีอายโุครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 
2.1   B/E P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดด้าํเนินการใหม้ี

การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมาย
กาํหนด หรอืมเีงือ่นไขใหM้F สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝาก
เกนิ 12 เดอืน  

2.3   total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นน้ี 
(ขอ้น้ีไมใ่ชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold 
ทีล่งทุนใน B/E P/N เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ทีม่อีายุ
ไมเ่กนิอายกุองทุนหรอืรอบการลงทุนของ MF หรอืมกีารลงทุนใน 
derivatives เพือ่ใหท้รพัยส์นิดงักลา่วมอีายุสอดคลอ้งกบัอายุ
กองทุน) 

รวมกนัไมเ่กนิ 25% 
 

3 securities lending   ไมเ่กนิ 25% 

4 Total SIP ซึง่ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิตามขอ้ 8 ในสว่นที ่1 : อตัราสว่นการ
ลงทุนสาํหรบั MF ทัว่ไป ของสว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทุนที่
คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (Single Entity Limit) แต่

รวมกนัไมเ่กนิ 15% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

ไมร่วมถงึตราสารหน้ี ตราสารหน้ีกึง่หน้ีกึง่ทุน ศุกกู หรอืตราสาร 
Basel III ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
4.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในตอนที ่1.1 : 

อตัราสว่นการลงทุนสาํหรบั MF ทัว่ไป ของสว่นที ่1 : 
อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา 
(single entity limit) 

4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ investment grade 
หรอืไมม่ ีcredit rating 

5 derivatives ดงัน้ี 
5.1  การเขา้ทาํธุรกรรม  
derivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อ
การลดความ (hedging) 

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่อียู ่ 

 5.2  การเขา้ทาํธุรกรรม 
derivatives ทีม่ใิชเ่พือ่การลด
ความเสีย่ง (non-hedging) 

global exposure limit 
5.2.1  กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 
จาํกดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้ง ไมเ่กนิ 
100% ของ NAV 

  5.2.2  กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซบัซอ้น จาํกดั net exposure ทีเ่กดิจาก
การ ลงทุนใน derivatives โดยมลูคา่ความเสยีหายสงูสดุ (value-at-risk : 
VaR) ของกองทุนตอ้งเป็นดงัน้ี 
(1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  
(2)  relative VaR ≤ 2 เทา่ของ VaR ของ benchmark 
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมายความวา่  การลงทุนในสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้าทีม่กีลยทุธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic investment) หรอื
การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น (exotic derivatives) 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของกองทุน ไมม่ขีอ้กาํหนด

เกีย่วกบั product limit 

ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหน่ึง ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจีาํนวนหุน้
ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั
นัน้ (ไมน่บัรวมการถอืหุน้ของกองทุนรวมวายภุกัษ์) 

2 ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ตรา
สาร Basel III และศุกกูของผูอ้อกรายใด
รายหน่ึง  
(ไมร่วมถงึตราสารหน้ีภาครฐัไทยหรอื
ตราสารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1  ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ของ
ผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสาํหรบั รอบ
ระยะเวลาบญัชลีา่สดุ โดยไมใ่หน้บัรวมมลูคา่หน้ีสนิดงักลา่วของ
เจา้หน้ีทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัผูอ้อก เชน่ เงนิกูย้มืจากกจิการที่
เกีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 
ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไมม่หีน้ีสนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยไว้
ในงบการเงนิสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด รวมถึงกรณียงัไม่
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

ครบกาํหนดการจดัทาํงบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร ใหใ้ช้
อตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตรา
สารไดม้กีารยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยใ์น
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พจิารณาเป็น
รายโครงการ 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารทีอ่อก
ใหมแ่ละม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ investment grade 
หรอืไมม่ ีcredit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้าร
จดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่การ
ออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อก
ตราสารไดม้กีารยืน่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย
หลกัทรพัยใ์นลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พจิารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงัน้ี  
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม แหง่ประเทศ

ไทย  
7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบับุคคล

ตาม 1. – 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื กองทุน 

CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้   
- อตัราขา้งต้นไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี 
 (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงัน้ี 

โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน  
(1.1)  มขีนาดเลก็  
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ที่ออก
หน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงัน้ี 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน 
(1)  มขีนาดเลก็  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หน่ึง 

ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน 
property ที่ออกหน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มี
ลกัษณะครบถ้วนดงัน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน 
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกวา้ง 

หมายเหตุ: *หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักลา่วไดจ้ดัทาํงบ
การเงนิตามมาตรฐานการบัญชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 
เช่ น  International Financial Reporting Standards (IFRS) ห รือ  United States  Generally Accepted Accounting 
Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้น้ี การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุน เรือ่ง การลงทุนของกองทุน”  

 
ส่วนที่ 5 : การดาํเนินการเมื่อทรพัยสิ์นที่ลงทนุขาดคณุสมบตัิหรือการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิที่ลงทุนมคีุณสมบตัทิี่เปลีย่นแปลงไป
จนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัย์สนิที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกีต่อไป บรษิทัจดัการต้องดําเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
(1) จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราสว่นการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและ

จดัส่งรายงานต่อสาํนักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่เกดิกรณีดงักล่าว 
ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) จําหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่เกนิ
กวา่ 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 

(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรพัย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรพัย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน 
อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่ได้จําหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัที่ทรพัย์สนิมกีาร
เปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ภายใน
วนัทาํการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักลา่ว  

2.  ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทําการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งดําเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
(1) จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จาํนวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุน และวนัทีก่าร

ลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) ไมล่งทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที่
กาํหนด  
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(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั 
แต่ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 
(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที่คํานวณตาม

ประเภททรพัย์สนิ สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใช้
เงนิ ตามขอ้ 1 ในสว่นที ่3 

(ข)  ภายใน 90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว สาํหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก) เวน้แต่
กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 

(4) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที่กําหนดแลว้ บรษิทัจดัการต้องจดัทํารายงาน
ขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทุนได ้และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีม่กีาร
แกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

(5) ในกรณีที่กองทุนมหีุ้นของบรษิัทใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมสี่วนได้เสยีใน
กจิการที่ลงทุน (concentration limit) ตามที่กําหนดในส่วนที่ 4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) 
และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ีดว้ย 
(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุ้นจํานวนที่เกนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รบั

การผอ่นผนัจากสาํนกังาน 
(ข) ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอีํานาจควบคุม หรอืยื่นคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซื้อ ในกรณีทีท่รพัยส์นิ

เป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้
ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซือ้ 

ส่วนที่ 6 : การดาํเนินการเมื่อการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ 

1. ในกรณีทีก่องทุนมสีดัสว่นการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการ
ตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1.1)  จดัทํารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ําใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไป

ตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัทํา
การถดัจากวนัทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2)  ดําเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดําเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 2 ในสว่นน้ี 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บรษิัท
จดัการดําเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่
สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บรษิัทจดัการจะได้รบัมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทัง้น้ีทางบริษัทจดัการจะไม่นับช่วง
ระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลง
ทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักลา่ว
ตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมือ่ไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลง
ประเภทของกองทุนรวมแลว้บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย
จนกวา่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบกาํหนด 90 วนันบัแต่วนัทีส่ดัสว่นการลงทุนไมเ่ป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไมม่ผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไมเ่สนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 
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4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ (Class of Unit):   

4.1. การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ม ี

4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทุน: 
- คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

4.3 รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน): 

กองทุนรวมทีม่กีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
ชนิดสะสมมลูคา่ (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL VNEQ-A) :  
เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL VNEQ-I) :  
เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบนั ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกาํหนดขัน้ตํ่าในการลงทุนสงูกวา่หน่วยลงทุนชนิดอื่น 

ทัง้น้ี ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงือ่นไขทีก่องทุนกาํหนด 
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรงุ หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไมไ่ดเ้ปิด
ใหบ้รกิาร เพือ่เพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดย
บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทํา
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน และประกาศผา่นทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ  

ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL VNEQ-C) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)  :  
เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบุิคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการกําหนด อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุนสาํรอง
เลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บรษิัทจดัการประกาศ
เพิม่เตมิในอนาคต เป็นตน้  
โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน 
(Total return) ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง/เพิม่เตมิผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบุิคคล/
สถาบนัเพื่อลงทุนในชนิดผูล้งทุนกลุ่มได ้โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อน
วนัเปลีย่นแปลง และประกาศผา่นทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

5.  การเสนอขายหน่วยลงทนุคร ัง้แรก:  

5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

 5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
 ชนิดสะสมมลูคา่   : ม ี
 ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไมม่ ี
 ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : ไมม่ ี

 5.2.1 การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่และดาํเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัสง่หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั พรอ้มกบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี ้  29 

ใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่าํการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มือผู้ลงทุน คําขอเปิดบญัชีกองทุนรวม 
(เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่าํการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาทาํการ  

สําหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ย ังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น  

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นนิติบคุคล  

สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลง
นามของนิตบุิคคล  
ตวัอยา่งลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม  
สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

5.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
5.2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

วิธีการส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ  
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก
รายละเอยีดในคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี 
โดยระบุตามชนิดหน่วยลงทุนและนําสง่ไดท้ี ่ 
(1) บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   
(2) สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทาง

โทรสารได ้ 
ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ 
ผูส้นใจสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ตามเงือ่นไขทีร่ะบุในขอ้ 8.2 
วรรค 1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

วนัเวลาส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  
ในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดร้ะหวา่งวนัและ
เวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั และ/หรอื ใน
กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ ัง่ซือ้สามารถ
ทาํการสัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัทาํการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  
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ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิน้สดุระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีทีส่ามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจาํนวนเงนิทุนโครงการที่
กาํหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ  
ในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในราคา 10 บาท
ต่อหน่วยลงทุน บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยมลูคา่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
แบง่ตามชนิดหน่วยลงทุนทีก่าํหนด 

การส่งคาํส ัง่ซื้อและชาํระค่าซื้อหน่วยลงทุน  

1.  ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จํานวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนหรอืแสดงความประสงคใ์หนํ้าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากการ
เลกิกองทุนเมือ่ครบกาํหนดอายกุองทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพือ่ซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมน้ี บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บรษิัทจดัการ
กําหนด (ถา้ม)ี พรอ้มชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจาํนวนทีร่ะบุในคําสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน ได้ที่บรษิัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน โดยชําระด้วยเงนิสด เช็ค 
ดราฟต ์คาํสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

สําหรบัเช็คหรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีเงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชีอื่นใดที่บรษิัท
จดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  
(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอม

ทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี ้” 
(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนาคารซี

ไอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อ
จองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี ้” 

(3) บญัชีอื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัท
จดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั โดยไมถ่อืว่าเป็นการแกไ้ข
โครงการ 
ทัง้น้ี การชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การชําระด้วยเงนิสด บรษิัทจดัการจะต้องสามารถ
เรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการ
สัง่ซือ้นัน้  
สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่
บรษิทัจดัการกําหนด และหลกัฐานการชําระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารที่บรษิทัจดัการ
ยอมรบั สง่โทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3.  เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัคําสัง่ซื้อและไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากผู้ส ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะ
มอบสาํเนาคาํสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  
ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัท
จดัการ  
ผู้สนใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถนําเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การ
บรหิารของบรษิทัจดัการ มาชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิ
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วติี้ ” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วนัทําการนับแต่วนัที่ที่ระบุในใบคําสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน  
หากวนัทีท่ีร่ะบุในใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัทาํการสดุทา้ยของการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิด
การเสนอขายไปแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูส้ ัง่ซือ้ทาํการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุ
ในใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจาก
กองทุนรวมอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยโดยรวม  

5.2.3 เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน 

5.2.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการ
ได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนได้ทํารายการเพื่อจดัสรรหน่วย
ลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้
บนัทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 
ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วย
ทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

5.2.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะไม่ขายหน่วยลงทุนให้กบัผู้ส ัง่ซื้อนัน้ หรอืกรณีที่เป็นเชค็หรอืดราฟต์ บรษิทัจดัการจะส่งเช็ค
หรอืดราฟต์นัน้คืนให้กบัผู้ส ัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
ทัง้น้ีบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนดําเนินการดงักล่าวแทน
บรษิทัจดัการได ้ 

5.2.3.3  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มมีูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

5.2.3.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืทาํใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่ดําเนินการตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่
จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ 

5.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

5.2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีไ่ดร้บัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
โดยพจิารณาตามวนัทีส่ ัง่ซือ้ และไดร้บัชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนเตม็จาํนวนแลว้  

5.2.4.2  ในกรณีที่จํานวนเงนิที่ระบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจํานวนเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนที่บรษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหน่วยลงทุน
ใหต้ามจาํนวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

5.2.4.3.  ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัท
จดัการ บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจํานวนที่ส ัง่ซื้อ ที่ได้ระบุในใบคําสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน โดยพจิารณาตามวนัทีไ่ดร้บัใบคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบ
คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

5.2.4.4.  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิัท
จดัการได้รบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลให้จํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบยีนไวต่้อสาํนักงานคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนไดก้่อน” ตาม
วนัที่ได้รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้รบัชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไมเ่พยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรร
ตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่ส ัง่ซื้อและที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ (Pro Rata) ทัง้น้ี 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวธิกีาร
ทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาตามความเหมาะสมโดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

5.2.4.5  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืทาํใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมด
โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

5.2.5 การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน  

5.2.5.1  เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณีดงัต่อไปน้ี ให้
การอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สดุลง 
(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้มถ่งึ 35 ราย  
(2) ในกรณีทีจ่ําหน่ายหน่วยลงทุนไดม้มีลูค่าน้อยกว่า 50 ลา้นบาทและบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่าการ

จดัตัง้กองทุนไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณายุติ
การจาํหน่ายหน่วยลงทุนและใหถ้อืวา่การอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สดุลง 

(3)  ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกวา่หน่ึงในสามของ
จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(4) ในกรณีที่มเีหตุอนัจําเป็นและสมควร ทําให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนและวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

5.2.5.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยูร่ะหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรกได้ โดยบรษิทัจดัการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึการยุตกิารขายหน่วย
ลงทุนภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีย่ตุกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สดุลงในวนัที่
แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  
บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามขอ้ 5.2.5.1 ภายใน 15 วนันบัแต่
วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักลา่ว และคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์
ใด ๆ ที่เกดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนภายในหน่ึงเดอืน
นับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หาก
บรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานัน้ได้อนัเน่ืองจากความผดิพลาด
ของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะชาํระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละเจด็ครึง่ต่อปีนบัแต่วนัทีค่รบ
กาํหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการชาํระเงนิคา่จองซือ้จนครบถว้น 
เพื่อประโยชน์ในการคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ตามวรรคหน่ึง ใหใ้ชร้าคาตามมลูค่าทีต่ราไว้
ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ  
ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะดําเนินการคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

5.2.5.3  ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จด
ทะเบยีนไวต่้อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิทัจดัการจดัสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการ
จดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลา
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การเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีทีส่มควรและจาํเป็นจนทาํใหไ้มส่ามารถคนืเงนิดงักล่าว
ไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทนุ  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิหรอืชาํระเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จา่ยเฉพาะผูส้ ัง่ซือ้สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่
ผูส้ ัง่ซือ้ ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่มม่รีายละเอยีด
ระบุในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถคนืเงนิค่าสัง่ซือ้ตามวธิกีารใน
คําขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ย
วธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
เป็นผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักลา่วแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

 

เงื่อนไขอื่นๆ   

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดย
บรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่ง
ของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วย
ลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 
วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เช่น การเพิม่เติม
วธิกีารซือ้หน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย ์(ถ้าม)ี หากขอ้มลูไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทั
จดัการไม่สามารถให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักลา่วใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

2.2  การซือ้หน่วยลงทุนผา่นการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีาร
ทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เชน่  
-  การซือ้หน่วยลงทุนผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine)   (ถา้ม)ี  
-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  
-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  
-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 
-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดยการใหบ้รกิารดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

2.3 การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่นๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้ 
3.  กรณีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่

ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใด บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักลา่วใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  
ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงสง่คําสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 
3 วนั นับแต่วนัที่มกีารส่งคําสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการได้ดําเนินการตามคําสัง่ซื้อทาง
โทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ได้
รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความ
เหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  
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6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก:  

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก: 
- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
- Internet 
- หรอืวธิกีารอื่นๆเพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิทัจดัการกาํหนดใหทุ้กวนัทาํการแรกของสปัดาห ์เป็นวนัทาํการซือ้หน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
ทาํรายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 12.00 น.  

กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก 
ชนิดสะสมมลูคา่      : ม ี    
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั     : ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุม่     : ม ี

6.2.1  การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชี
กองทุนรวม)  

6.2.1.1  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่และดาํเนินการใหผู้ส้นบัสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัสง่หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั
ทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มกบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดั
ใหม้หีนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  
ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มอืผูล้งทุน คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผู้
ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่าํการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาทาํการ หรอืช่องทางอื่น 
ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต  

6.2.1.2 สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดย
กรอกรายละเอยีดในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่ง
อื่น  

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา  
 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

หรือเอกสารอื่นใดที่บริษทัจดัการยอมรบัหรือกาํหนดเพ่ิมเติมในอนาคต  

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นนิติบคุคล  
 สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล  
 ตวัอยา่งลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม  
 สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
 หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบ

อาํนาจ  
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หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

6.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

6.2.2.1  การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

วิธีการส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ  
ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสาร
ประกอบการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี ่ 
1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

 2. สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง  
                 โทรสารได ้หรอื  
 3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดขึน้ โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ  

วนัเวลาส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการกาํหนดใหทุ้กวนัทาํการแรกของสปัดาห ์เป็นวนัทาํการซือ้หน่วยลงทุน โดยผูถ้อื
หน่วยลงทุนสามารถทาํรายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 12.00 น. 

ทัง้น้ี ในกรณีมเีหตุสดุวสิยัหากวนัทาํการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักลา่วเป็นวนัทีไ่มส่ามารถทาํรายการ
ซือ้หน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัทาํการถดัไป 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกําหนดให้วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์
ไทย และวนัทําการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการที่บรษิทัจดัการ
ไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขายหลกัทรพัย์ที่ลงทุน (ถ้ามี) หรอืธุรกรรมอื่นๆที่
เกีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี 
บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนใหท้ราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ 
ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี และ/หรอืเวป็ไซต์
ของบรษิทัจดัการ 

ราคาส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได ้ ณ สิน้วนัทํา
การขายหน่วยลงทุนนัน้ (ราคาซือ้หน่วยลงทุนหมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อคํานวณราคา
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทําการซื้อหน่วยลงทุนนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน 
(ถ้าม)ี และ/หรอืค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย์(ถ้ามี) )โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนไมต่ํ่ากวา่มลูคา่ขัน้ตํ่าในการซือ้หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี    

การส่งคาํส ัง่ซื้อและชาํระค่าซื้อหน่วยลงทุน  

1. ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จํานวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมน้ี บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บรษิัทจดัการ
กําหนด (ถ้าม)ี พร้อมชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจํานวนที่ระบุในคําสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน ได้ที่บรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยชําระด้วยเงนิสด 
เชค็ ดราฟต ์คาํสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  
สําหรบัเช็คหรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีเงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชีอื่นใดที่
บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  
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(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชี
กระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บญัชซีือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี”้ 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ไม่ใช่
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชีกระแสรายวนั ชื่อบญัช ี
“บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี”้ 

(3) บญัชอีื่นใดที่บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัท
จดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั โดยไม่ถอืวา่เป็นการ
แกไ้ขโครงการ  

ทัง้น้ีการชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การชําระด้วยเงนิสด บรษิัทจดัการจะต้องสามารถ
เรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการ
สัง่ซือ้นัน้  
สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่
บรษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี ส่งโทรสารพรอ้มหลกัฐานการชําระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตาม
วธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3.  เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัคําสัง่ซื้อและไดร้บัชําระเงนิค่า
ซือ้หน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื
จะมอบสาํเนาคาํสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  

6.2.3  เงือ่นไขในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

6.2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้จะสมบรูณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซื้อถูกตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการ
ไดร้บัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ํารายการเพื่อจดัสรรหน่วย
ลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้แลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้
บนัทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านัน้ ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่า
ซือ้หน่วยทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้
ในกรณีที่การชําระเงนิด้วยคําสัง่หกับญัชีธนาคาร เช็คหรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงนิจากธนาคารของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะระงบัการขาย
หน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะดําเนินการนําสง่เชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่ไดร้บัเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืจากธนาคารผูเ้รยีกเกบ็ 
ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืดําเนินการดงักล่าวแทน
บรษิทัจดัการได ้ 

6.2.3.2 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มมีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ 

6.2.3.3 ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัท
จดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ดําเนินการตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ 
ๆ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

  6.2.4   การจดัสรรหน่วยลงทุน  
6.2.4.1 บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิทั

จดัการไดร้บัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้าํนวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่ จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซือ้
ก่อนไดก้่อน” ตามวนัที่ได้รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดช้ําระค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากใน
กรณีที่มกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิัท
จดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้และทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่
ผู้ส ัง่ซื้อ (Pro Rata)  หรอืโดยใช้หลกั “small lot first” ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามจํานวน
โดยเริม่ตน้ทีจ่าํนวนขัน้ตํ่าการจองซือ้ของผูส้ ัง่ซือ้เป็นฐานในการจดัสรรหน่วยลงทุน 
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะพจิารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้องแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุน
ทราบลว่งหน้า โดยคาํนึงถงึประโยชน์และความเป็นธรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั  

6.2.4.2 ในกรณีทีจ่าํนวนเงนิทีร่ะบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจาํนวนเงนิค่าซือ้หน่วย
ลงทุนทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิในวนัทาํการขายทีบ่รษิทัจดัการทาํรายการ บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจํานวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็
เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

6.2.4.3 บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนภายในสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทุนของคาํสัง่ซื้อ
นัน้ๆ 

6.2.4.4 ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัท
จดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่น
หรอืทัง้หมดโดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

6.2.4.5 บรษิทัจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของหน่วย
ลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

6.2.5 การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน  
ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จด
ทะเบยีนไวต่้อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิทัจดัการจดัสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการ
จดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทําการขายหน่วย
ลงทุนนัน้  

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทนุ  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ นําฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อ หรอืชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้
ส ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการ
อํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของ
ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่มม่รีายละเอยีดระบุในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในคําขอเปิดบญัชกีองทุนของผู้ส ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจ
มอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ําเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทน
บรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอื่นๆ   

1.   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน 
โดยบรษิทัจดัการจะประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ําการ
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ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า
อยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
เชน่ การเพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 
2.1  การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัิ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ  
2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย ์(ถ้าม)ี หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ

บรษิทัจดัการไมส่ามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้มว่า่ดว้ยเหตุใด บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักลา่วใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

2.3  การซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เชน่  
-  การซือ้หน่วยลงทุนผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine)   

(ถา้ม)ี  
-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  
-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  
-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 
-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กาํหนด  

2.4  การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้ 

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรงุเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทาํการ
ขายหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลีย่นแปลง 
หรอืเลื่อนวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดย
บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ที่
ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้น
การซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการเวน้แต่กรณีที่เกดิจากปัจจยัที่ควบคุม
ไมไ่ด ้หรอืกรณีจาํเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยทนัท ี 

4.  กรณีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ย
เหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักลา่วใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิทัจดัการ
ภายใน 3 วนั นับแต่วนัทีม่กีารสง่คําสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ําเนินการตาม
คําสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอื
บรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่มม่ยีอดคงเหลอืและไมม่กีาร
ทาํธุรกรรมใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า  
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6.  บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขาย
หน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

7.   บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ตามที่
บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบรษิัท
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัดาํเนินการทีท่ีท่าํการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไมไ่ด ้หรอื
กรณีจาํเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยทนัท ี

7.  การรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ:   

7.1. ชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  
- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
- Internet 
- หรอืวธิกีารอื่นๆเพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : ไมม่ ี

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน : แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการกาํหนดใหทุ้ก 3 ทาํการสดุทา้ยของเดอืน เป็นวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถทาํรายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 12.00 น.  

กรณีรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุปกติ 
ชนิดสะสมมลูคา่     : ม ี    
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุม่    : ม ี

7.4.1  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วิธีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงนิหรอืเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
โดยกรอกรายละเอียดในคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบคําสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาทาํการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทั
จดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้
ม)ี และนําสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหรอืสามารถสง่คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

เอกสารประกอบการส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสง่คําสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจาก
บรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น 
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กรณีผ ูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผ ูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นนิติบคุคล 

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ 
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการกาํหนดใหทุ้ก 3 วนัทาํการสดุทา้ยของเดอืน เป็นวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วย
ลงทุนสามารถทาํรายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 12.00 น  
ทัง้น้ี ในกรณีมเีหตุสดุวสิยัหากวนัทาํการขายคนืหน่วยลงทุนดงักลา่ว เป็นวนัทีไ่มส่ามารถทาํรายการขายคนื
หน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัทาํการถดัไป 
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทํา
การของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทําการที่บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบั
ชาํระค่าซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีล่งทุน(ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน 
(ถา้ม)ี  
บริษัทจัดการจะประกาศวนัที่เป็นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ 
สาํนกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทําการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อคาํนวณราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ณ สิ้นวนัทําการรบัซื้อคืนนัน้หักด้วยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย(์ถา้ม)ี ) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไมต่ํ่ากวา่มลูค่า
ขัน้ตํ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

การชาํระค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะดําเนินการชําระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 
วนัทําการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมูลค่า
ทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน จากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะชําระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัคํานวณ
มลูคา่และราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผอ่นผนั และหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิทัจดัการจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดี
คร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืตามเอกสารแสดงเจตจํานงของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้แสดง
ความประสงคแ์ลว้ หรอืโดยนําเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืวธิกีาร
อื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  
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โดยในกรณีทีช่าํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย ์หรอืโดยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการดงักลา่ว  

หรอืบรษิทัจดัการจะดาํเนินการใหม้กีารหกักลบหน้ีกนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีทีไ่มม่รีายละเอยีดระบุในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถชาํระเงนิให้
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคนืได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะพจิารณาชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวดว้ยวธิกีารที่บรษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจ
มอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ําเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทั
จดัการได ้ 

7.4.2 เงือ่นไขในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

7.4.2.1.  คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ขายคนืถูกต้องครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บัและ
ไดท้าํรายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแลว้ และผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจีาํนวนหน่วยลงทุนตามทะเบยีน
ผูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจํานวนหน่วยลงทุนที่ส ัง่ขายคนื ทัง้น้ีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิ
หรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ําเนินการเป็นอย่าง
อื่นได ้
ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจีาํนวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุน
สงูกว่าขอ้มลูทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีล
ทําให้หน่วยลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนมมีูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหรอืมจีํานวนตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ี่จะขายคนืหน่วยลงทุน
ทัง้หมดตามจาํนวนทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    
หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักล่าว บรษิทั
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 
ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้น
การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

7.4.2.2.  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทุนที่ทํารายการขายคนืสมบูรณ์แล้ว ใน
สมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการขายคนืหน่วยลงทุนของคาํสัง่ขายคนืนัน้ 
ๆ  

7.4.2.3.  ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงที่จะรบัชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ บรษิัทจดัการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัย์สนิอื่น โดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่
สมาคมกาํหนด 

7.4.2.4.     ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจยกเลกิคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้ภายในวนัสดุทา้ยในการรบัเอกสารแสดง 
              ความจาํนงในการขายคนืหน่วยลงทุน และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ 

7.4.3. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 
วนัทําการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ดําเนินการนําส่ง 
เวน้แต่กรณีบรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
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ขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและ
จดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนั
คํานวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนั หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็น
ผูด้าํเนินการนําสง่และหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุน”  

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนงัสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง 

เงื่อนไขอื่นๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วย
ลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของบริษัทจดัการ เช่น การ
เพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1 การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิาร ธุรกรรมทีใ่ช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เชน่  
- การขายคนืหน่วยลงทุนผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 
- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 
- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 
- สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดย การใหบ้รกิารดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

2.2  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่นๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้
3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทาํการขายคนื

หน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลีย่นแปลง หรอืเลื่อน
วนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักลา่วล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีที่เกดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจําเป็นและ
สมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยทนัท ี

4. กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักลา่ว  
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ทัง้น้ี ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิทัจดัการ
ภายใน 3 วนันบัแต่วนัทีม่กีารสง่คาํสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้าํเนินการตามคาํสัง่
ขายคืนทางโทรสารของผู้ส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอื
บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมาย
และใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืโดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้้
ถอืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า  

6.  บรษิทัจดัการจะไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม
คาํสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการได้
สงวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  ตามขอ้ 7.6 รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื 

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

บรษิทัจดัการกาํหนดใหทุ้ก 3 วนัทาํการสดุทา้ยของเดอืน เป็นวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วย
ลงทุนสามารถทาํรายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 12.00 น  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกาํหนดใหว้นัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทาํการ
ของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทาํการทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระคา่ซือ้
ขายหลกัทรพัยท์ีล่งทุน(ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี 

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ไมต่อ้งแจง้ลว่งหน้า 

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : ไมม่ ี

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ไมม่ ี

8. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน:  
8.1. ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
- หรอืวธิกีารอื่นๆเพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

ชนิดสะสมมลูคา่     : ม ี
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุม่    : ม ี

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึง่มาจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น
ภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัขอ้
การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น  

8.2.1  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผา่นบริษทัจดัการและผ ูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน   

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในชว่ง
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามเงือ่นไขการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามขอ้ 6.2.2 วธิกีาร วนัเวลา 
และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ 
มายงักองทุนน้ีสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มอืผู้ลงทุน คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่น
ใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
ในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่น
ใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้
มี) และนําส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการได้ทํารายการ
สบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เวน้แต่
บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้กําหนดเรื่องมลูค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(สาํหรบัผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชี
กองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขาย
ครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น)  

8.2.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

8.2.2.1  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทนุนี้ เป็นกองทนุต้นทาง  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ี ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การ
จดัการของบรษิทัจดัการ สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี (ผูถ้อื
หน่วยลงทุนสามารถขอรบัไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาทํา
การ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคืน และบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงนิที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนตน้ทางน้ี ไปชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นคาํสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด เมื่อ
บรษิัทจดัการได้ทํารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

กรณีกองทนุนี้ เป็นกองทนุปลายทาง  

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

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้กําหนดเรื่องมูลค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(สาํหรบัผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดย
กรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏิบตัิเช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ 
การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น )  

8.2.2.2 วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทนุนี้ เป็นกองทนุต้นทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ามเงือ่นไขวนัเวลารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และ
วนัทําการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวนัทําการที่บริษัทจัดการไม่ได้รบั
ผลกระทบจากการรบัชาํระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

กรณีกองทนุนี้ เป็นกองทนุปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ามเงือ่นไขวนัเวลาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และ
วนัทําการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวนัทําการที่บริษัทจัดการไม่ได้รบั
ผลกระทบจากการรบัชาํระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

8.2.2.3 ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทนุนี้ เป็นกองทนุต้นทาง  

ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีค่าํนวณ
ได้ ณ สิ้นวนัทําการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ หลงัจากที่บรษิัทจดัการได้รบัคําสัง่สบัเปลี่ยนหรอื
เอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบูรณ์ และไดท้าํรายการสบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแลว้ หกั
ดว้ยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืคา่ธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรพัย(์ถา้
ม)ี 

กรณีกองทนุนี้ เป็นกองทนุปลายทาง  

ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่าํนวณได ้ณ 
สิน้วนัทาํการขายหน่วยลงทุนนัน้ หลงัจากวนัทาํการทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคาํสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสาร
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อื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจาก
กองทุนต้นทาง และได้ทํารายการสบัเปลี่ยนแลว้ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(ถา้ม)ี และ/หรอืคา่ธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรพัย(์ถา้ม)ี 

เงื่อนไขในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

1.  กรณีที่กองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทางและผู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมจีํานวนหน่วย
ลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืการสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลทําให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมมีูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหรอื
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจํานวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ไปยงักองทุน
ปลายทาง  
ทัง้น้ีหากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักล่าว 
บริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนื ทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธการทํารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเกบ็
ค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอตัราและวธิกีารที่บรษิัทจดัการ
กาํหนด  

เงื่อนไขอื่นๆ   

1. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอยา่ง
น้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ  สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  

2. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอยา่ง
น้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ  สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เช่น 
การเพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 
2.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมที่

ใชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เชน่  
- การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 
- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 
- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 
- สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดยการใหบ้รกิารดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

2.2  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้ 

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทําการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม  หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม  หรือระงับ 
เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 
วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการ
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ขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิ
จากปัจจยัทีค่วบคุมไมไ่ด ้หรอืกรณีจาํเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดย
ทนัท ี 

4.  บรษิทัจดัการจะไมส่บัเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธิ
ในการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีที่บรษิัทจดัการ
พจิารณาเหน็วา่คาํสัง่สบัเปลีย่นใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทาํใหเ้กดิ
ความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธิที่จะไม่ดําเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนก่อนการ
ดาํเนินการ 

9. การชาํระค่ารบัซื้อคืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรพัย  ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน:  

กรณีบรษิัทจดัการไม่สามารถชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานก่อน และ
ไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนที่กําหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั 

10. การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ:  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่าํหนดไวด้งัต่อไปน้ี  
(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสจุรติและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปน้ี 

โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล หรอื  
(ข) มเีหตุทีท่าํใหก้องทุนรวมไมไ่ดร้บัชาํระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิ

ซึง่เหตุดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
(2) มคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไมไ่ดช้าํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบวา่ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักลา่วไมถ่กูตอ้ง และผูด้แูล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รบัซือ้คนืทีไ่มถู่กตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืทีถ่กูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 
ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  

(3) มคีําสัง่ขายคืนก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารบัซือ้คนืทีไ่มถู่กตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 
0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง 

10.2 การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทาํการนับตัง้แต่วนัทําการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคีําสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีาร
ใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการอาจ
มอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักลา่วแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหวา่งการเลื่อนกําหนดชาํระคา่ขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งเวลาดงักล่าว 
ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งชําระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามลําดบั
วนัทีส่ง่คาํสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

11. การไม่ขายไม่รบัซื้อคืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามส ัง่:  

11.1  บรษิัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคืนหรอืคําสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้
ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  
(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 
(2) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความ

เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
(ก) มเีหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล  
(ข) ไมส่ามารถคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  
(ค) มเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
ทัง้น้ี การไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนืหรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ที่ได้รบัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัคํา
สัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระทาํไดไ้มเ่กนิ 1 วนัทาํการ 
เวน้แต่ไดร้บัผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้น ซึ่ง
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมนียัสาํคญั  
(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไมส่ามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้น้ี เฉพาะใน

กรณีทีก่องทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกนิกวา่รอ้ยละ 10 
ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

(ข) มเีหตุการณ์ที่ทําใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละทําใหไ้ม่สามารถโอน
เงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค) มเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที่ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจดัการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์
เหน็ชอบแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน้ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทํา

ดงัต่อไปน้ี  
1. การกระทําทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  
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2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  
3. การกระทําทีเ่ป็นการปฏบิตัติามคําสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อีํานาจตาม

กฎหมาย  
(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบั

ลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  
(5)  อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้าร

จดัการอนัเน่ืองมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไมส่ามารถดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุน
ได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการดํารงความเพยีงพอของ
เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนสว่นบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อ
ขายหลกัทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์และการจดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ใหก้ระทาํไดไ้มเ่กนิ 3 วนัทาํการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน หรอืหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 
(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อ

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

(2) รายงานการไม่ขาย ไมร่บัซื้อคนื หรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้าํนกังาน
ทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไมร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกินหน่ึงวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
(ก)  รายงานการเปิดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน

รวมเปิด ณ วนัทําการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้าํนกังานทราบภายในวนัทาํการก่อนวนัเปิดรบั
คาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํส ัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอื
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการ
เปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั 

ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื
หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแลว้ หรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแลว้หรอืหยุด
รบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย
ราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและ
คดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการขาย
หน่วยลงทุน หยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานที่
ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ี่
ไดม้คีาํส ัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 
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12. การหยดุขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจาํเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของ
ประเทศ หรอืเพือ่รกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุด
รบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีเ่หน็สมควร แต่
รวมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 20 วนัทาํการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุด
รบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

13. เงื่อนไขและข้อจาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน:  

13.1 การถอืหน่วยลงทุนเกนิหน่ึงในสาม 

ในกรณีทีบุ่คคลหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนตอ้งไมน่บัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุม่บุคคลเกยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิหน่ึงในสาม
ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ และดาํเนินการแกไ้ขสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน
ของบุคคลหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนันัน้ใหม้จีาํนวนไมเ่กนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนบัแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักลา่ว หรอืดาํเนินการเลกิกองทุนรวมนัน้ทนัท ีเวน้แต่
เขา้ขอ้ยกเวน้แหง่ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน เรือ่งหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการหรอืประกาศอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ไดม้กีารกาํหนด แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิใน
อนาคต 

บรษิทัจดัการจะไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลทีซ่ือ้หน่วยลงทุนเกนิกวา่อตัราทีก่าํหนดในหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดย
อาศยัอาํนาจแห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 หรอืการไมน่บัคะแนนเสยีงในการลงมติ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเกนิอตัราดงักลา่ว เป็นตน้ 

13.2 เวน้แต่ในกรณีทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนเหน็สมควรเป็นอยา่งอื่น ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมม่สีทิธทิีจ่ะโอนเปลีย่นมอืหน่วย
ลงทุนได ้ยกเวน้กรณีดงัต่อไปน้ี  
1. กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิา มารดา และบุตร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
2. กรณีทีเ่ป็นการโอนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ศาล หรอืโดยผลของกฏหมาย  
อน่ึง บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีทีก่ารถอืหน่วย
ลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุม่บุคคลใดเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน  
ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งตดิต่อบรษิทัจดัการโดยตรงพรอ้มกรอกรายละเอยีดในใบสาํคญัการ
โอนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน พรอ้มแนบเอกสารการโอนตามทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด 

14. การจ่ายเงินปันผล : ไมจ่า่ย 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เร ียกเกบ็จากกองทุนรวมและผ ูส้ ัง่ซื้อหรือผ ูถ้ือหน่วยลงทุน:  

15.1.  คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ชนิดสะสมมลูคา่ : ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไมเ่กนิละ 5.35 ต่อ
ปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไมเ่กนิละ 5.35 ต่อ
ปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไมเ่กนิละ 5.35 ต่อ
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ปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอื
ภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1.  คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ชนิดสะสมมลูคา่ : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ 
หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ชนิดสะสมมลูคา่ : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
คา่ธรรมเนียมขา้งตน้ จะไมร่วม คา่ธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศทัง้ในรปูแบบ
คา่ธรรมเนียมรายปี และ คา่ธรรมเนียมการปฎบิตังิานในธุรกรรมตามคาํสัง่ของบรษิทัจดัการ 
(Transaction Fees) และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารงานผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศ 
ไดแ้ก่ คา่ใชจ้า่ยงานศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ ตามทีจ่า่ยจรงิ เป็นตน้ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ 
หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ชนิดสะสมมลูคา่ : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.65 ต่อปี ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.65 ต่อปี ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.65 ต่อปี ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

มลูคา่ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการคาํนวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียม
นายทะเบยีน หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิทัง้สิน้หกัดว้ยมลูคา่หน้ีสนิทัง้สิน้ยกเวน้คา่ธรรมเนียมการจดัการ 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่าํนวณ  
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ 
หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.2.4. คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน : ไมม่ ี 

15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย : ไมม่ ี 

15.2.6. คา่ธรรมเนียมอื่นๆ :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่น 
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.76 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

1.  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดัตัง้กองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขอ
อนุมตัจิดัตัง้และจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม 
หรอืคา่ธรรมเนียมการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีน เป็นตน้ ตามทีจ่า่ยจรงิ 

2. คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่า่ยจรงิ 
3.  ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธก์องทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดั

สมัมนาเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนรวม การส่งเสรมิการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนามใน
สัญญาต่างๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับกองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ  ทัง้ในและ
ต่างประเทศ ทัง้น้ี ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมกนัจะไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิ
สทุธขิองกองทุน  

4.  คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการดาํเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ เชน่ 
4.1    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการลงทุนในหลกัทรพัย์และทรพัย์สนิของกองทุน เช่น ค่า

นายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืตราสารต่างๆ ภาษ ีค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้่ายในการ
โอนหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการจดัทําเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายใน
การเบิกเอกสารสิทธิในหลกัทรพัย์ เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรบัโอน
หลกัทรพัย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลกัทรพัย์ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารกองทุน 
และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีท่ําใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัย์
และหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้ 

4.2    ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการจดัทําบญัชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ีค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัทํา
รายงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

4.3    คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการขายและหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัทาํ คา่ผลติ 
และนําสง่คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน คาํสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน คําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อ
ผูถ้อืหน่วยลงทุน ใบยนืยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบกํากบัภาษ ี(ถา้ม)ี รายงานการถอืหน่วย
ลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขาย
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจดัทําและผลิตเอกสารดังกล่าวเป็น
ภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายใน
การชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีาร
ซือ้ขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี ้  53 

4.4    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น คา่ใชจ้า่ยในการ
ขอมติ สรุปมติ และตรวจสอบมติผู้ถือหน่วยลงทุน การจดัประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 
การแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุน การประกาศหนงัสอืพมิพ ์ 

4.5    คา่ใชจ้า่ยในการจดัทาํ ผลติ และนําสง่เอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายกาํหนด เช่น 
หนังสอื ชี้ชวน รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงาน
เกี่ยวกบัขอ้มูลการจดัการกองทุนรวม เพื่อนําส่งแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรอื ผูถ้อืหน่วยลงทุน และหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น 
ๆ ของกองทุน  

4.6    ค่าใชจ้่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการดําเนินงานของ
กองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ  

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

4.8    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการชําระหน้ีด้วยทรพัย์สนิอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
ทรพัยส์นิ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการใชบ้รกิารทางกฎหมาย และศาล 
เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สญัญา ค่าบริการทาง
กฎหมายเพื่อรกัษาสิทธิหรือเพื่อติดตามหน้ีสิน หรือประโยชน์อื่นใดของกองทุน 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจํานํา จํานอง ปลดจํานํา 
จาํนอง ประเมนิราคา คา่ภาษอีากร ประกนัภยั  

4.9    ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิาร
ภายนอกอื่น ๆ เพือ่ประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

4.10  ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัตัง้หรอืการเสนอ
ขายกองทุน และ/หรอื ค่าใชจ้่ายตามสญัญาระหว่างกองทุน และ/หรอืบุคคลภายนอก
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น สญัญาแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่าย  

4.11  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่น ค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการตดิตามทวงถามหน้ีสนิ
ของกองทุน  

5.   ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าตดิต่อสื่อสาร ค่าประกาศ
หนงัสอืพมิพ ์คา่เดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ  

6.   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลกิกองทุน และชําระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการ
สอบบญัชเีมื่อเลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบญัชกีองทุน 
ค่าใชจ้่ายในการชาํระเงนิ หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่
เกิดจากการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรือทรพัย์สิน หรือไม่นําเช็คไปขึ้นเงนิจาก
ธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่า่ยจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่า่ยจรงิ 

8.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการฟ้องรอ้งบรษิทั
จดัการให้ปฏิบตัิหน้าที่หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิัทจดัการ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อได้รบัคําสัง่จากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามทีจ่า่ยจรงิ 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี ้  54 

9.  ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศหนังสอืพมิพท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกําหนด เช่น การ
ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกดิจากการตดิต่อสื่อสารกบัผู้ถอืหน่วยลงทุน เพื่อแจ้ง
ข่าวสารขอ้มูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกําหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม 
รวมถงึคา่ใชจ้า่ยในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 

11.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 
12.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เกิดจากการกู้ยมืเงนิหรอืเขา้ทําธุรกรรมการขายโดยมี

สญัญาซื้อคนืเมื่อบรษิทัจดัการมเีหตุจําเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการ
ชัว่คราว ตามทีจ่า่ยจรงิ 

13.  ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูแ้ละฝึกอบรมผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ใน
การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่า่ยจรงิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

14.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุนทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ตามทีจ่า่ยจรงิ 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษธีรกุจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน:  

15.3.1.   คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 
  รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ชนิดสะสมมลูคา่ : ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 
ภาษธีรกุจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
 

15.3.2.    คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 
  รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ชนิดสะสมมลูคา่ : ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 
ภาษธีรกุจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
 

15.3.3.    คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 

15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) : ม ี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
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กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง :  

ชนิดสะสมมลูคา่ : ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 
ภาษธีรกุจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : ม ี
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง :  

ชนิดสะสมมลูคา่ : ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการจะตอ้ง
ชําระให้กบักองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อ
หน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 
ภาษธีรกุจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ 
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ทัง้น้ี จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในหนงัสอืชีช้วน
สว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั ทัง้น้ี หากมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบ โดย
ตดิประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนัไวท้ีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนทุกแหง่ และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  

15.3.4.  คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 
ชนิดสะสมมลูคา่   : ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

15.3.5.     คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

 รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

   ชนิดสะสมมลูคา่ : ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
   ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
   ชนิดผูล้งทุนกลุม่ : ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

15.3.6.     คา่ปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่าํหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 

15.3.7.     คา่ธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี 

      รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

1.  คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์มือ่มกีารซือ้ขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูคา่ : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
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ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ะถกูคาํนวณเขา้ไปในราคาขายหรอืราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
เพือ่นําเงนิดงักลา่วไปชาํระเป็นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย ์
คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วม
ภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรกุจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

2.  คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้และขายคนื (ถา้ม)ี  
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

3.  บรษิทัจดัการอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากผู้ลงทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน ใน
กรณีที่ผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนดําเนินการใดๆใหเ้ป็น
กรณีพิเศษ นอกเหนือจากการดําเนินการตามปกติของบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียน หรอืให้
ดําเนินการที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่นขอ้มลูทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนังสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอน
หน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผูล้งทุน
หรอืผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจรงิหรอืตามอตัราที่บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทุน
กาํหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักลา่ว  

4.   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผู้ลงทุน ตาม
มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วย
ลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิทัจดัการอาจกําหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก 
และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุป
ขอ้มลูสาํคญั ทัง้น้ี หากมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ทําการของบรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

5.   สําหรบัชนิดหน่วยลงทุนสาํหรบัผู้ลงทุนที่ไม่ไดม้ถีิน่ที่อยู่ในประเทศไทย บรษิทัจดัการจะเรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่าย
ในการซื้อขายหลกัทรพัยใ์นสกุลเงนิดอลล่าห์สหรฐั หรอืสกุลเงนิอื่นใดที่บรษิทัจดัการอาจประกาศ
เพิม่เตมิในอนาคต 

15.4. วธิกีารคาํนวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนียม :  

1.  การคํานวณค่าธรรมเนียมตามหวัข้อค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน และ หวัข้อ
คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษี
อื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

2.  การคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุน จะคํานวณเป็นรายวนัและเรยีกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัทําการถดัจากวนัสิน้เดอืน 
หรอืตามระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

3.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ ในทางบญัชบีรษิทั
จดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จาํนวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลา
ที่จะได้รบัประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้น้ี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
เกีย่วขอ้ง   
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15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย:  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากผู้ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะ
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
1. สาํหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายจากที่ไดร้ะบุไวใ้น

โครงการ 
(1.1) บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั โดย 

(ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 
(ข) จดัใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแหง่ของบรษิทั

จดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 
(1.2) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นับแต่วนัเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอื

คา่ใชจ้า่ย 
(1.3) ใหเ้พิม่ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และหรอืค่าใชจ้่ายเดมิ

ตามทีร่ะบุไวล้า่สดุในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  
2. กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของคา่ธรรมเนียมและ/หรอืคา่ใชจ้า่ย 

(2.1) เปิดเผยขอ้มลูเรือ่งดงักลา่วใหผู้ล้งทุนทราบอยา่งทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่
วนัทีม่กีารลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดงักล่าว เชน่ เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมหรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุน
ทุกแหง่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(2.2) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือ
คา่ใชจ้า่ย 

3. ในกรณีที่เป็นการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล้่าสุดในโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายที่
เพิม่ขึน้ดงักล่าวไดต่้อเมื่อไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนั
เกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

4. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้าํเนินการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ  
(4.1) ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีม่ ี

การเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดงักล่าวเพิม่ขึน้ เชน่ เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั
จดัการ หรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุก
แหง่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(4.2) แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย 

15.6. หมายเหตุ:  
1.  การคํานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน และ หัวข้อ

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษี
อื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ (ถา้ม)ี  

2.  การคาํนวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
จะคาํนวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัทาํการถดัจากวนัสิน้เดอืน  

3.  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้อื่นๆ จะเรยีกเก็บตามที่จ่ายจรงิ ในทางบญัชบีรษิัท
จดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จาํนวนหรอืทยอยตดัจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาที่
จะไดร้บัประโยชน์จากคา่ใชจ้า่ยนัน้ ทัง้น้ี การตดัคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  
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16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคา
หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ  

16.2. เงือ่นไขพเิศษ:  
1.  บรษิทัจดัการจะคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด  
1.1 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  
1.2 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่  
1.3 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
1.4 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุม่ 
กองทุนมกีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มลูคา่หน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีลูคา่ไมเ่ทา่กนั  
มูลค่าทรพัย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่ง
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

ในกรณีที่มกีารลงทุนในต่างประเทศบรษิทัจดัการจะคํานวณจากมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมในส่วนที่
ลงทุนในประเทศ รวมกบัมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมในสว่นทีล่งทุนในต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการคาํนวณ
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
อน่ึง ในการใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเพื่อคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธเิป็นเงนิบาท บรษิทัจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปลีย่น
เงนิตราต่างประเทศ (Spot Rate) ทีป่ระกาศโดย Bloomberg ณ วนัทาํการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่า
หน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธเิป็นเงนิบาท 
ทัง้น้ี หากขอ้มลูดงักล่าวไมป่รากฏอยูใ่นระบบขา้งตน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีอ่า้งองิจาก
แหล่งอื่น ภายใตค้วามเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลีย่นจาก APEX หรอื Reuter ณ วนัทํา
การคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. หรอืระบบอื่นใดทีม่กีารเผยแพร่
ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิเป็นเงนิบาท โดยอัตรา
แลกเปลีย่นทีอ่า้งองิจะตอ้งเป็นไปตามทีป่ระกาศสมาคม หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 

วิธีการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ  

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรพัย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
การคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนนัน้ จะคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธโิดยรวมของกองทุน และปันสว่น
ใหก้บัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลีย่ตามสดัสว่นของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองวนัก่อนหน้าของหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด กรณีวนัแรกของการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธจิะเฉลีย่โดยใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดท้ัง้หมดของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน 
รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นตน้) และคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธหิลงัหกั
คา่ธรรมเนียมและมลูคา่หน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คํานวณ จะตอ้งมมีลูค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย ์การปันส่วนรายได้
และคา่ใชจ้า่ยใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
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ตวัอย่างการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ  

ตวัอยา่งที ่1 การคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธวินัแรก  

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิี่จําหน่ายได้ทัง้หมด 50,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท (ชนิดสะสมมูลค่า 
50,000 บาท 2. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 3.ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  และสมมตมิดีอกเบีย้คา้งรบัในวนั
แรก 3,000 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 กองทุนรวม  ชนิดสะสม
มูลค่า  

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั  

(ยงัไม่เปิด
ให้บริการ ) 

ชนิดผู้ลงทุนกล ุ่ม  
(ยงัไม่เปิด
ให้บริการ) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธทิีจ่าํหน่ายไดห้ลงัหกัคา่ธรรมเนียมการขาย (ถา้ม)ี 
(บาท) 

50,000.00 50,000.00 - - 

ดอกเบีย้คา้งรบัในวนัแรก 3,000 บาท 53,000.00 53,000.00  - - 
วธิคีดิการปันสว่นมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ
- ชนิดสะสมมลูคา่ = 53,000 X  50,000 / 50,000= 53,000         

รายการคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทนุแต่ละชนิด ไมม่ ี ไมม่ ี - - 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน 53,000.00 53,000.00  - - 
รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมต่อวนั ( / 365)        
- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.61% (2.34) (2.34) - - 
- คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+vat) = 0.11%   (0.16) (0.16) - - 
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 52,997.50 52,997.50 - - 

จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  5,000.0000  5,000.0000 - - 
มลูคา่หน่วยลงทนุ (ต่อหน่วย)  10.5995 10.5995 - - 

วนัต่อมามรีายการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ 
(จากรายการซือ้หน่วยลงทุน 100,000 บาท และรายการขายหน่วยลงทุน 50,000 บาท) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนของวนักอ่นหน้า  (บาท) 52,997.50 52,997.50 - - 

รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทนุ (บาท) 
- รายการซือ้หน่วยลงทนุเพิม่ (+100,000) 
- รายการขายคนืหน่วยลงทุน (-50,000) 

 
100,000
(50,000)

100,000
(50,000)

  

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน  101,997.50 102,997.50 - - 
รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมต่อวนั ( / 365)         
- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+vat) =1.61% (1,658.26) (1,658.26)   
- คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+vat) = 0.11% (113.30) (113.30) - - 
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 101,225.94 101,225.94 - - 
จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
-  หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้ =100,000 / 10.5995 = 9,434.4073 หน่วย 
-  หน่วยลงทนุลดลง = 50,000 / 10.5995 = 4,717.2036 หน่วย 9,717.2036 9,717.2036 - - 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ต่อหน่วย) 10.4172 10.4172 - - 
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ตวัอยา่งที ่2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดผูล้งทุนสถาบนั และชนิดผูล้งทุนกลุม่เพิม่เตมิ 

  กองทุนรวม  ชนิดสะสมมูลค่า  ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั  

(เปิดใหม่) 

ชนิดผู้ลงทุน
กล ุ่ม (เปิดใหม่) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธทิีจ่าํหน่ายไดห้ลงัหกัคา่ธรรมเนียมการขาย (ถา้ม)ี  
(บาท) 50,000 50,000 - - 

ดอกเบีย้คา้งรบัในวแัรก 3,000 บาท 53,000 53,000  -  - 
วธิคีดิการปันสว่นมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ    
- ชนิดสะสมมลูคา่ = 53,000 x 50,000 / 50,000 = 53,000     
รายการคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทนุแต่ละชนิด ไมม ี ไมม่ ี - - 
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน 53,000 53,000   
รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมต่อวนั ( / 365)          
- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+vat) = 1.61% (2.34) (2.34) - - 
- คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+vat) = 0.11%    
 

(0.16) 
 

(0.16) 
 - - 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV)    52,997.50             52,997.50    -     -  
จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  5,000.0000  5,000.0000  - - 
มลูคา่หน่วยลงทนุ (ต่อหน่วย)  10.5995 10.5995 - - 

วนัต่อมามรีายการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ 
(จากรายการซือ้หน่วยลงทุน 100,000 บาท และรายการขายหน่วยลงทุน 50,000 บาท) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนของวนักอ่นหน้า (บาท) 52,997.50 52,997.50 - - 
รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทนุ (บาท) 
- รายการซือ้หน่วยลงทนุเพิม่ (+100,000) 
- รายการขายคนืหน่วยลงทุน (-50,000) 

100,000 
(50,000) 

100,000 
(50,000)   

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน 101,997.50 101,997.50   
รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมต่อวนั ( / 365)  
- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+vat) = 1.61% 
- คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+vat) = 0.11%    

(1.658.26) 
(113.30) 

(1.658.26) 
(113.30)   

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV)    101,225.94   101,225.94    -     -  
จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
- หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้ = 100,000 /10.5995 = 9,434.4073 หน่วย 
- หน่วยลงทนุลดลง = 50,000 / 10.5995 = 4,717.2036 หน่วย 9,717.2036 9,717.2036   
มลูคา่หน่วยลงทนุ (ต่อหน่วย)  10.4172 10.4172 - - 

 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมคีวามประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงการดาํเนินการดงักลา่ว บรษิทัจดัการจะตอ้งขอความ
เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ก่อนทุกครัง้  

2.  บรษิทัจดัการจะคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  
(2.1)  คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทาํการ เวน้แต่วนัทาํการนัน้ตรงกบัวนัหยุดของ

ต่างประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุนและประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนหรอืวนัตามทีบ่รษิทัจดัการประกาศ
กาํหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตุการณ์ไมป่กต ิ

(2.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิน้วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและ
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเวน้แต่วนัทําการนัน้ตรงกบัวนัหยุดของต่างประเทศที่กองทุนเขา้ไปลงทุนและ
ประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน รวมถึงสถาบนัการเงนิต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลกัทรพัย์ปิดทําการ 
บรษิทัจดัการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทุกสิน้วนัทํา
การถดัจากวนัทีไ่ดร้บัขอ้มลูโดยไมช่กัชา้ 
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 (2.3) ประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนั
ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศในทําการถัดไป ยกเว้นในกรณีที่ตลาดหลักทรพัย์
ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุน รวมถึงสถาบนัการเงนิต่างประเทศติดต่อซื้อขาย
หลกัทรพัย์ปิดทําการ บรษิัทจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทุกสิน้วนัทาํการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัขอ้มลูโดยไมช่กัชา้ 

(2.4) ในกรณีทีป่ระกาศตาม (2.3) ไดก้ระทําผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV 
Center) หรอืช่องทางอื่นทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรบั บรษิทัจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายในวันทําการถัดไปก็ได้เว้นแต่กรณีที่กองทุนหลักมีว ันหยุดทําการ
ต่อเน่ืองกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บรษิทัจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดโดยไม่ชกัช้า ทัง้น้ี 
ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อสิน้วนั
ทาํการทีค่าํนวณนัน้  

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี  
(1)  ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(2)  ดําเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางทีเ่หมาะสม โดยบรษิทัจดัการจะ

ประกาศทางเวป็ไซด ์ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 
(3)  จดัใหม้ขีอ้มลูดงักล่าวไว ้ณ ทีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และสถานทีทุ่กแห่งทีผู่ส้นบัสนุน

การขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน  

 ทัง้น้ี ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งที่ไม่สามารถประกาศทางเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการได ้บรษิทั 
 จดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดั 
 ขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวนั หรอืติดประกาศที่บริษัทจดัการและจะประกาศใน 
 ชอ่งทางดงักลา่วขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทาํไดโ้ดยไมช่กัชา้ 
 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงชอ่งทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอืวา่ไดร้บั 
 ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
 30 วนั 

3.   การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอื 
 จาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  
(3.1)  คาํนวณและประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ตาํแหน่ง  

โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  
(3.2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิ ีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั

สากล สาํหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคาํนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที ่
4 ขึน้ สว่นมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช ้ในการคาํนวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมตําแหน่งที ่5 
ทิง้  

(3.3)  ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตาํแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามทีค่าํนวณไดใ้น (3.2)  

(3.4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ตาํแหน่ง โดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที ่5 ทิง้  
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ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการคาํนวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะนํา ผลประโยชน์นัน้
รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด  

4.  กองทุนรวมใดที่มกีารลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ บรษิัทจดัการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผนัระยะเวลาการ
คาํนวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอืราคารบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.ได ้

5.  ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ 2  
(5.1)  กรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยุด รบัคาํสัง่ซือ้ขายคนืหน่วย

ลงทุน ตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด ทัง้น้ี เฉพาะในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว  
(5.2)  กรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งเลกิกองทุนรวมเน่ืองจากมเีหตุตามทีก่ําหนดไว ้ใหไ้ดร้บัยกเวน้ตาม

ระยะเวลาดงัน้ี  
(ก)  การคํานวณมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.1) (2.2) ให้ได้รบัยกเว้นตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุตาม

หลกัเกณฑด์งักลา่ว  
(ข)  การประกาศมลูค่าและราคาตามขอ้ 2 (2.3) ใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์

ดงักลา่ว 

เงือ่นไขพเิศษ:  

บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ 16.2 เมือ่มเีหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี  

1. เมือ่บรษิทัจดัการไมข่ายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามกรณีที่
ระบุไวใ้นโครงการ หรอืตามประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืเป็นวนัหยดุทาํการซือ้ขายของกองทุน และ/หรอื
กองทุนหลกั และ/หรอืตวัแทนขายของกองทุนหลกั โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะช่วงระยะเวลาดงักลา่ว  

2. บรษิทัจดัการอาจไมค่าํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีารลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิต่างประเทศ หากมี
เหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกดิขึน้  
2.1  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกต ิทัง้น้ี เฉพาะกรณีที่กองทุน

รวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แต่ละแห่งเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม หรอื  

2.2 มเีหตุการณ์ที่ทําใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิ
ออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

2.3  ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวม
ต่างประเทศนัน้หยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน หรอืไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม
คาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ 

3. ทัง้น้ี ใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะชว่งระยะเวลาดงักล่าว 
4. เมือ่มเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักลา่ว 

16.3.  แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน:  

เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อยา่งไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่มส่ามารถประกาศทางเวบ็ไซต์
ของบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มูล
มลูคา่หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการและจะ
ประกาศในชอ่งทางดงักลา่วขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทาํไดโ้ดยไมช่กัชา้ 
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ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม และถอืว่า
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 
30 วนั 

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง:  

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งน้อยกวา่หน่ึงสตางค ์หรอืต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง บรษิทัจดัการ
จะจดัทําและสง่รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัที่พบว่าราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัให้มีสําเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ทําการของบรษิัทจดัการเพื่อให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักลา่วจะมรีายการอยา่งน้อย ดงัต่อไปน้ี  
(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้ง 
(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  
(3) สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 
(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทัง้น้ี เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง  
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหน่ึงมผีลต่อเน่ืองต่อการ
คาํนวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษิทัจดัการจะแกไ้ข
ราคาหน่วยลงทุนใหถ้กูตอ้งนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งดว้ย  

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็น
อตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันับแต่
วนัที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถงึวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัที่
ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราส่วน
ตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง 
(1) จดัทํารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่

พบว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกตอ้ง และสง่รายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจาก
วนัทีค่ํานวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายในวนั
ทําการถดัจากวนัที่บรษิทัจดัการส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้น้ี รายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่าง
น้อยดงัต่อไปน้ี 
(ก)  ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้ง  
(ข)  ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  
(ค)  สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 
(ง)  การดาํเนินการของบรษิทัจดัการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง  
ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะจดัให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทําการของบรษิัทจดัการ เพื่อให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ดําเนินการด้วยวธิใีดๆเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรบัทราบชื่อกองทุนรวม ที่มกีารแก้ไขมูลค่าหรอืราคาหน่วย
ลงทุน และวนัเดือนปีที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือมูลค่าหน่วยลงทุน ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว 
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(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ือ้หรอืขายคนื
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชย
ราคา ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว  

(5) จดัทาํรายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และสง่รายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้สาํเนา
รายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงั
และรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่
ไมอ่าจควบคุมได ้บรษิทัจดัการจะไมส่ง่รายงานมาตรการป้องกนัใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่
สาํเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอก
ทีไ่มอ่าจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี  
(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (understate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัิ

ดงัน้ี  
(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็น

จาํนวนซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  
หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยลงทุนที่จะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของ
ราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจํานวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การที่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตาม
ราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง 
และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักลา่ว  

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
เป็นจํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง 
หรอืจา่ยเงนิของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเทา่กบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของ
กองทุนเปิดเป็นจาํนวนเทา่กบัสว่นต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บรษิทัจดัการจะปฏิบตัิ
ดงัน้ี  
(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็น

จาํนวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรอื
จา่ยเงนิของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเทา่กบัสว่นต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน  

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
เป็นจาํนวนซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วน
ต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็น
จาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู ่แลว้แต่กรณี เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การที่
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัย์
ตามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง 
และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักลา่ว  
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ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใด
มีมูลค่าไม่ถึงหน่ึงร้อยบาท บรษิัทจดัการอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการ
จา่ยเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไมม่สีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ บรษิทัจดัการจะ
ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการ
แกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผู้ซื้อหน่วย
ลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจา่ยเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้ 

4. บรษิัทจดัการจะรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนงัสอืพมิพ ์คา่ออกเชค็ คา่ใชจ้่ายในการจดัสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้
หน่วยลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยั
ภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้ 

17. ชื่อผ ูเ้กี่ยวข้อง:  

17.1.  ชื่อบรษิทัจดัการ:  

 ชื่อ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

17.2.  ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์:  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

17.3.  ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) : ไมม่ ี

17.4.  ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : ไมม่ ี

17.5.  ทีป่รกึษา : ไมม่ ี

 แต่อยา่งไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจทาํการแต่ตัง้ผูท้ีม่ใีบอนุญาตในการประกอบธุรกจิเป็นทีป่รกึษากองทุนใหเ้ป็นที ่
 ปรกึษากองทุน เพือ่ใหก้ารลงทุนของกองทุนเป็นไปอยา่งเหมาะสมและพทิกัษ์ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดย 
 ทีป่รกึษากองทุนจะไมม่อีาํนาจควบคุมการดาํเนินการของบรษิทัจดัการแต่ประการใด 

 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะแต่งตัง้ที่ปรกึษากองทุนในภายหลงั โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้หรอืยกเลกิ  
 การแต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

17.6.  ผูส้อบบญัช:ี  
 ชื่อ : นางสาว ซซูาน  เอีย่มวณิชชา 
 ชื่อ : นาย สชุาต ิ พานิชยเ์จรญิ 
 ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 
 ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอีย่มวณิชชา 
 ชื่อ : นายเกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท ์
 รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี 
 ทีอ่ยู ่บรษิทั เอส พอีอดทิ จาํกดั 
 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ์ชัน้ 18A เลขที ่ 503/31 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ี 
 กรงุเทพมหานคร 10400  
 หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ 
 ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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18. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่30 กนัยายน 
18.2. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 กนัยายน 2561 
18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ประมาณไมเ่กนิ 1 ปี นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็น       

กองทุนรวม 

19. การขอมติของผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ :  

1. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ หากมไิดก้ระทาํตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้
ถอืหน่วยลงทุน ซึ่งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้จะต้องได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การแก้ไข
เพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิรอ้ยละ 55 ของจาํนวน
หน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ บรษิทัจดัการจะสง่เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนบั
มตไิปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพื่อให้ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้  มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรค
สอง หมายความว่า มตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหน่ึงของ
จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 
ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แลว้ทัง้หมด  บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนที่เกนิกว่า 1 ใน 3 
ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้ ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใด หากไมส่ามารถดาํเนินการตาม
มติโดยเสยีงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เน่ืองจากข้อจํากดัในการนับคะแนนเสยีงของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จํากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที่ของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนักงานตามแนวทางที่
สาํนกังานกาํหนดได ้

2. ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระทําตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทั
จดัการแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข 

3. ให้บรษิทัจดัการแจ้งการแก้ไขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไปยงัผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกคน และ
ประกาศในหนังสอืพมิพ์รายวนัแห่งท้องถิน่อย่างน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัที่ได้รบัความเห็นชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิแลว้แต่กรณี 

4. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการทีเ่ป็นเรือ่งเกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงระยะเวลา และ
หรอื ประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะกระทาํไดต่้อเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากทัง้สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิ
กึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมก่อน  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดในขอ้ผกูพนัระหวา่งผู้
ถอืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การขอมติเพื่อแก้ไขเพิม่เติมครงการเป็นไปตามที่กําหนดไวใ้น
มาตรา 129 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

20.  ข้อกาํหนดอื่นๆ  :   
การเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธดิําเนินการเพิม่จํานวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถือว่าได้รบัความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้น้ี เมื่อดําเนินการเพิม่จํานวนเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนแล้ว บรษิัทจดัการ
จะแจง้การดําเนินการดงักล่าว โดยตดิประกาศที่ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นับแต่วนัที่ไดร้บัจดทะเบยีนเพิม่จํานวนเงนิทุนจด
ทะเบยีนของกองทุน 
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หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดใน
ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามที่
กาํหนดไวใ้นมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535   

1.  ในกรณีที่บรษิทัจดัการมเีหตุจําเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจกู้ยมื
เงนิหรอืเขา้ทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดต่้อเมือ่  
(1)  คูส่ญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  
(2)  ระยะเวลาการชาํระหน้ีจดัอยูใ่นชว่งเวลาอนัสัน้  
(3)  อตัราส่วนของการกู้ยมืเงนิหรอืการเขา้ทําธุรกรรมดงักล่าวต้องอยู่ในอตัราที่เหมาะสมต่อความจําเป็นในการ

บรหิารสภาพคลอ่งทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  
(4)  การทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืตอ้งใชร้ปูแบบสญัญาทีเ่ป็นมาตรฐานตามทีส่าํนกังาน คณะกรรมการ 

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

   2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะใช้ลายมอืชื่อของผู้ถอืหน่วยลงทุนในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุน คําสัง่ซื้อขายหน่วย
ลงทุน บตัรตวัอยา่งลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด เพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพือ่การ
ทาํธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
แสดงมตเิมือ่ตรวจนบัมตสิาํหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.  การควบรวมกองทุน 
กองทุนอาจควบรวมกองทุนกบักองทุนรวมอื่นได ้เมือ่ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี  
3.1  การนบัมต ิ 

กองทุนอาจควบรวมกบักองทุนอื่นได ้เมือ่ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
(1) ไดร้บัมตเิกนิกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม

แต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักลา่ว  
(2) ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ออกเสยีงน้อยกวา่กึง่

หน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืออกเสยีง
ตัง้แต่กึง่หน่ึงขึน้ไปของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมแต่
ไม่ได้มติโดยเสยีงขา้งมากด้านใดด้านหน่ึงเกินกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด หากบรษิทัจดัการประสงคจ์ะควบรวมกองทุนต่อไป จะดําเนินการขอมตคิรัง้ใหม่ภายใน14 วนั
นับแต่วนัประชุมครัง้แรกหรอืวนัที่กําหนดให้เป็นวนัสุดท้ายของการรบัหนังสอืแจง้มตจิากผู้ถอืหน่วย
ลงทุนในการขอมตคิรัง้แรก และไดร้บัมตใินครัง้หลงัน้ีเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนซึ่งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการต้อง
ดาํเนินการตาม (2) บรษิทัจดัการจะแจง้ผลการนบัมตคิรัง้แรก ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบดว้ย  
การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการจะกําหนดรายละเอยีดของโครงการจดัการ
กองทุนรวมใหม่ หรอืแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมที่รบัโอน (ถ้าม)ี พรอ้มทัง้ ขอมตผิู้ถอื
หน่วยลงทุนเพือ่เลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบั
กองทุนเปิด หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะ
ขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รบัโอนเพื่อแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน (1) 
ของวรรคหน่ึง ถอืวา่ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จดัการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้น้ี โดยได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต. ว่าด้วยการกําหนดวธิปีฏิบตัิในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจดัการ
กองทุนรวม”  
ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะสง่หนงัสอืนดัประชุมลว่งหน้าไมน้่อยกวา่สบิสีว่นัก่อน
วนัประชุม หรอืส่งหนังสอืขอมตลิ่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัที่กําหนดใหเ้ป็นวนัสุดทา้ยของ
การรบัหนงัสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มลูทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควรทราบเกีย่วกบัการ
ควบรวมกองทุนอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ีใหช้ดัเจนไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม หรอืหนงัสอืขอมตดิงักลา่ว  

(3)     สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทีเ่ป็นปัจจุบนัก่อนการขอมตคิวบรวมกองทุน ซึง่ 
         จะตอ้งแสดงรายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จาํนวน อตัรา 
         ผลตอบแทน (ถา้ม)ี มลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยต์ามมาตรฐานการบญัชสีาํหรบักจิการทีด่าํเนินธุรกจิ 
         เฉพาะดา้นการลงทุน มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ณ วนัทาํการสดุทา้ยของสปัดาหล์า่สดุ 
         และผลการดาํเนินงานลา่สดุของกองทุนรวม  

  (4)  สรปุประเดน็เปรยีบเทยีบสาระสาํคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน และ 
          ลกัษณะทีจ่ะเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารควบรวมกองทุนแลว้ โดยตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกบัประเภทและ 
          วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอื 
          ผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอยา่งน้อย  
  (5)  ขัน้ตอน สาระสาํคญัของการดาํเนินการในแต่ละขัน้ตอน และกาํหนดเวลาในการควบรวมกองทุน 
  (6)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  
  (7)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุน

รวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  
  (8)  การดําเนินการเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถา้ม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงนิปัน

ผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  
  (9)  ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักล่าวทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วย

ลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการชาํระบญัช ี 
(10)  ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยลงทุน ทัง้น้ี ตอ้งไมม่ลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  
(11)  ข้อมูลอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เมื่อบรษิัทจดัการได้ส่งหนังสอืนัด

ประชุมหรอืหนงัสอืขอมตพิรอ้มดว้ยเอกสารไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ บรษิทัจดัการจะสง่สาํเนาหนังสอื
นดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมตพิรอ้มดว้ยเอกสารดงักล่าวไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสาม
วนัทาํการนบัแต่วนัสง่หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมต ิ 

3.2  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไมไ่ดแ้สดงเจตนาภายในกําหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัทีก่าร
ควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายใหบ้รษิทัจดัการ
ดาํเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักลา่วเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้ 

3.3 ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวนัที่มกีารควบรวม
กองทุน บรษิทัจดัการอาจไมข่ายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวม
ที่ได้รบัไว้แล้ว หรอือาจหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได้ โดยการปิดประกาศเรื่อง
ดงักล่าวไว ้ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานที่ตดิต่อทุก
แหง่ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ใหบ้รษิทัจดัการจดัทาํรายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวนัทาํการสดุทา้ยของ
แต่ละสปัดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจดัให้มรีายงานดงักล่าวไว ้ณ ที่ทําการของบรษิัท
จดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้
และจดัสาํเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  
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เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรอืเพิ่มเติม
รายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บรษิัทจดัการจะดําเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักลา่ว  

4.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการทําประกนัภยัความรบัผดิของบรษิทัจดัการ 
บรษิทัจดัการจะเปลีย่นให้บรษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ดว้ยวธิขีอรบัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน 
หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิหา้วนันับแต่วนัที่บรษิทัจดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไม่สามารถ
ดํารงความเพียงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้น้ี หากมีเหตุจําเป็นและสมควรบรษิัทจดัการอาจขอให้สํานักงาน
พจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการรายใหม่จะคํานึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั และในกรณีที่มคี่าใช้จ่ายเกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่าย
ดงักลา่ว หากบรษิทัจดัการไมส่ามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาทีก่าํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวม
ต่อไป  

5. การถอืหน่วยลงทุนเกนิหน่ึงในสาม  
ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่เกนิกว่า
หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และดาํเนินการแกไ้ขสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุนของบุคคล
หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใหม้จีํานวนไม่เกนิหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน
รวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัที่ปรากฏกรณีดงักล่าว หรอืดําเนินการเลกิกองทุนรวมนัน้ทนัทเีวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้
ตามทีป่ระกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด  

6. ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 
บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนได้ไม่เกนิหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน วา่ดว้ยเรือ่งหลกัเกณฑ์
เกีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ กรณียกเวน้ดงัต่อไปน้ี 
(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. 

(ข) นิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัตอ้งเสยีภาษี
เงนิไดนิ้ตบุิคคล เชน่ ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

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

(ง)  บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานเมือ่มเีหตุจาํเป็นและสมควร 
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(2)    กรณียกเวน้ใหโ้ดยผอ่นคลายสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไข ซึง่ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี 
(ก) กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอทีเีอฟโดยผูล้งทุนรายใหญ่และผูด้แูลสภาพคลอ่งทีไ่ดร้บัการ

แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ อาจถอืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไมจ่าํกดัสดัสว่น ทัง้น้ี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนั
จดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมจนถงึวนัทีค่รบกําหนดหน่ึงปีนับแต่วนัทีเ่ริม่ซื้อขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอทีเีอฟดงักลา่วในตลาดรอง 

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีม่กีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี
หรอืรบัโอนเงนิดงักล่าวต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีอื่น  ทัง้น้ี เฉพาะในสว่นของหน่วยลงทุนที่
รองรบัการรบัโอนเงนิดงักลา่ว 

(ค) กรณีของกองทุนรวมที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะ
ไดร้บัจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุน 
ไดไ้มเ่กนิสดัสว่นทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ทัง้น้ี เมือ่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานตามเหตุจาํเป็นและสมควร 

(ง) กรณีทีม่เีหตุจาํเป็นและสมควรอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน
ได้แต่ไม่เกินรอ้ยละห้าสบิของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด  โดยได้รบัการผ่อนผนัจาก
สาํนักงาน  ทัง้น้ี ในการผ่อนผนัดงักล่าว ใหส้าํนักงานพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดงักลา่วเป็นสาํคญั 

“ผู้ลงทุนรายใหญ่” และ “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” ตามวรรคหน่ึง (2)(ก) ให้หมายความถึงผู้ลงทุนรายใหญ่และ
ผูด้แูลสภาพคลอ่ง ตามทีก่าํหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมอทีเีอฟ” 

 “เงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี” ตามวรรคหน่ึง (2)(ข) ใหห้มายความดงัน้ี 
(1)  เงนิทีก่องทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 
(2)  เงนิตามวรรคสาม (1) ทีก่องทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีรบัโอนต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีอื่น 
(3)  ผลประโยชน์อนัเกดิจากเงนิตามวรรคสาม (1) และ (2) 

7. ธุรกรรมเพือ่กองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (affiliated transaction) 
บรษิัทจดัการอาจทําธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งได้ โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

8. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (soft commission) 
1 บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเน่ืองมาจากการใชบ้รกิารของ

บุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได้  แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศ
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มอียู่ในปัจจุบนัและที่แก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต รวมทัง้ “หลกัปฏบิตัใินการรบั
ผลตอบแทนทีเ่กดิจากการซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิจากนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัสมาชกิศูนย์
ซื้อขายหลักทรพัย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บริษัทจัดการกําหนดไว้ ทัง้น้ี บริษัทจัดการจะจัดสรรการรบั
ผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

2  ในกรณีที่บรษิทัจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบั
การรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีที่เป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้น
รายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

9.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรงุเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรงุเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงาน
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน เชน่ หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงานยอดหน่วย
ลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นตน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิชน่ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กองทุนผา่นทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เชน่ จดัสง่ขอ้มลูผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ หรอืการจดัสง่
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ขอ้มลูผา่นทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นตน้ และ/หรอืจดัสง่ขอ้มลูใหใ้นรปูแบบขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผู้
ถอืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนครบถว้นแลว้ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ทัง้น้ี สาํหรบัหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผา่นทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อื
หน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด ้

10. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพือ่ประโยชน์กบั 
1 พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ในหระเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา

หรอืทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผูท้ีม่หีนงัสอืเดนิทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green 
Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2 นิตบุิคคล รวมถงึบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่น เป็นตน้ ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถงึ
สาขาของนิตบุิคคลดงักลา่ว 

3 หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
4 ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรอืรบัข้อมูล หรอืส่งคําสัง่เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบรษิัทจดัการ หรอืชําระ/รบัชําระเงนิ

เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้น้ี รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ ัง้อยู่ใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินการดงักลา่ว 

5 กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิตบุิคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธหรอืระงบั
การสัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมสําหรบัผู้ลงทุนที่มลีกัษณะ
ดงักลา่วขา้งตน้ 

11.   ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไป
จะเรยีกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคับใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดงักล่าวกําหนดให้สถาบัน
การเงนิที่ไม่ใช่สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มูล
เกี่ยวกบับญัชขีองบุคคลที่อยู่ในบงัคบัตอ้งเสยีภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบุิคคล 
สญัชาตอิเมรกินั ผูซ้ึ่งมถีิน่ที่อยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึ่งมถีิน่ที่อยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรอืมไีว้
กบั FFI นัน้ นอกจากน้ียงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรฐับาลในหลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายที่มี
ขอ้กําหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าววา่ 
“กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 
กองทุนรวมและบรษิัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าที่ต้องรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่FATCA กําหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพื่อหา
ความสมัพนัธ์ของลูกค้ากบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าที่ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจดัทํา
เอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 
ภายใตข้อ้กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเ่ขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื 
มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รบัผลกระทบที่
สาํคญัในสองกรณี คอื 
(1)  ต้องถูกหกัเงนิในอตัรา 30% ของเงนิที่กองทุนรวมจะได้รบัจากรายได้ ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย

ทรพัยส์นิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นตน้ไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรพัยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจ
รวมถึงเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ที่เขา้ร่วมผูกพนั
ตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผู้รบัฝากทรพัย์สนิ 
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ผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) มหีน้าที่ดําเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนชําระให้กบั
กองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ 
และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่เขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้กําหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธ
หรอืระงบัการทาํธุรกรรมทางการเงนิหรอืยตุคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบักองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึง่อาจทาํ
ให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรอืดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสทิธิภาพ 
รวมถงึอาจทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ไดอ้กีต่อไป  
เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทัง้เพือ่เป็นการรกัษาประโยชน์ของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  และเพื่อให้บรษิัทจดัการและกองทุนรวม
สามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได ้
บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัการปฎิบตังิานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการดงัน้ี 
(1)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่

กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด) ใหค้าํยนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนําสง่
ขอ้มูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื 
จํานวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลที่ได้รบั เป็นต้น)ที่มอียู่ในบญัชทีัง้หมดของผู้ถอืหน่วย
ลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ ให้กบัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กําหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนําสง่ขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืคาํยนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิจูน์ทราบ
ความเกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินัหรอืการให้
ขอ้มูลตามหวัขอ้ที่กําหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการ
แจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเมื่อขอ้มูลทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึนําสง่หลกัฐานเพื่อยนืยนัการ
เข้าร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบนัการเงนิ) ทัง้น้ี 
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3)  ดาํเนินการอื่นใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้
กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งขา้งต้น ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนปฏเิสธการดําเนินการหรอืไม่แสดง
เจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการกําหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการอยา่ง
ใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างดงัต่อไปน้ีตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุน
ดงักล่าวรบัทราบการดําเนินการตามที่บรษิทัจดัการแจง้น้ีแลว้ และ/หรอืไดด้ําเนินการตามขอ้ตกลงที่ได้
ระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัช ี  
(1) ไมร่บัคาํสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักลา่ว 
(2) ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และดําเนินการคนืเงนิลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ดงักลา่ว 
(3) ดําเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายจากรายได้เงนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิที่ชําระค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี ตอ้งไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 
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(4) ดําเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืทําให้กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การดําเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจําเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะ
เป็นการกระทําเพื่อหลกีเลีย่งมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนมกีารดําเนินการที่ไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ 
FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งอนัจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรอืถูกปิด
บญัชธีนาคารตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบิตับิรษิทัจดัการจะเลอืกดาํเนินการเฉพาะผูถ้อืหน่วย
ลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้งกาํหนด) เทา่นัน้  

ทัง้น้ี ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้กําหนดเพื่อรองรบัการดาํเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการ
ไดส้งวนสทิธไิวข้า้งต้น บรษิทัจดัการ (รวมถงึผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง) จะดําเนินการตามขอ้กําหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืดาํเนินการอื่นใดทีร่าชการ
กาํหนด โดยไมจ่าํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

21.  การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศ : 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถดาํรงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศกาํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการ
รายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนซึ่งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน
รวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้า่ไมส่ามารถดาํรงเงนิกองทุนได ้ทัง้น้ี หากมเีหตุจาํเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจ
ขอใหส้าํนกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหมจ่ะคาํนึงถงึประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการรายเดิมจะเป็น
ผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด บรษิัทจดัการจะ
ดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22.  ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  
บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ที่ออกโดยอาศยัอํานาจ
แห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้น้ี ในกรณีทีข่อ้กําหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคาํสัง่
ดงักล่าว หากบรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศกฎ หรอืคําสัง่นัน้ ให้ถือว่าบรษิัท
จดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดยผูด้แูล
ผลประโยชน์มอีํานาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การลงนามในข้อ
ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 
การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการกองทุน
รวมน้ี ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้กําหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม
และขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 
โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากสาํนกังาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอื
เป็นสว่นหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
ต่างๆในรอบปีปฏทินิไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.PRINCIPAL.co.th) 

 
 
 

รายชื่อบคุคลที่เกี่ยวข้องที่ม ีการทาํธรุกรรมกบักองทนุรวม 
กองทนุเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ 

ต ัง้แต่วนัที่  16  ตลุาคม  2560  ถึงวนัที่  30  กนัยายน  2561 
 

                                        -ไมม่-ี 
           

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวม
ได้ที่ บรษิัทจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิัทจดัการ (www.PRINCIPAL.com) 
และสาํนกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  
 

 
 

รายชื่อผ ูจ้ดัการกองทุนที่บริหารจดัการกองทนุรวม 
กองทนุเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ 

 
1. นายวนิ พรหมแพทย ์

2. นายวศนิ ปรธิญั 
3. นายธนทั เจตจนัทรป์ระภา 
4. น.ส.ปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ ์
5. นายชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ 
 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จดัการกองทุนทัง้หมดได้ที่ website ของบรษิัท
จดัการ (www.principal.th) 
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บทวิเคราะห์

สิทธิในการ

ซื้อห ุ้นสามญั 

(ช่วง IPO)

อื่นๆ

1 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี พลสั จํากดั (มหาชน) 

2 ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  

3 บรษิทัหลกัทรพัย์ บัวหลวง จํากดั (มหาชน)  

4 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุ๊ป จํากดั(มหาชน) 

5 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซไีอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 

6 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 

7 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากดั 

8 บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินนัเซยี ไซรสั จํากดั (มหาชน) 

9 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)        เพือ่เป็นข้อมูลประกอบ

10 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน)          การตดัสินใจลงทุน

11 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคทบีี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

12 บรษิทัหลกัทรพัย์เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั  

13 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จํากดั (มหาชน)    

14 บรษิทัหลกัทรพัย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

15 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไทยพาณชิย์ จํากดั 

16 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก้ จํากดั (มหาชน)  

17 บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)       

18 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั 

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธรุกิจกองทุนรวม

ลาํดบั ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน

ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได ้รบั

เหตุผลในการรบั

ผลประโยชน์ตอบแทน
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที่ 0-2686-9500 
www.principal.th 


