หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เจแปนนิ ส อิ ควิ ตี้
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กองทุนรวมนี้ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศญี่ปุ่น ผู้ล งทุนจึงควรพิ จารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ
ตัวเองด้วย
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เจแปนนิ ส อิ ควิ ตี้ ลงทุนในกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund (Master Fund)
ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์กมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ที่จดทะเบียนหรือทาธุรกิ จส่วนใหญ่ในประเทศ
ญี่ปุ่ น จึ งอาจมีความเสี่ยงที่ เกิ ดจากอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงิ นที่ ก องทุน ไปลงทุน บริ ษัท จัดการอาจลงทุน ในสัญ ญาซื้อขาย
ล่วงหน้ าเพื่ อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่ก ับดุลยพิ นิจของบริ ษัทจัดการ ทัง้ นี้ กองทุ นไม่ได้
ป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ จานวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืน
ตา่ กว่าเงินทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิ ดวิ กฤตการณ์ที่ไม่
ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผ้ลู งทุนไม่ได้รบั เงินคืนตามระยะเวลาที่กาหนด
มีน โยบายที่ จะลงทุน ในหรือมีไ ว้ซึ่ งสัญ ญาซื้ อขายล่ วงหน้ า เพื่ อแสวงหาผลประโยชน์ ต อบแทน ทาให้ กองทุ น นี้ มี ความเสี่ ยง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัวไป
่
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิ จารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยคานึ งถึงประสบการณ์ การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
กองทุนมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนเป็ น 7 ชนิ ดได้แก่ ชนิ ดสะสมมูลค่า ชนิ ดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิ ดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิ ดขายคืน
หน่ วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิ ดผู้ลงทุนพิ เศษ ชนิ ดช่องทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ชนิ ดเพื่อการออม ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลของ
หน่ วยลงทุนทัง้ 7 ชนิ ดก่อนทาการลงทุน เพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการเพิ่ มชนิ ดหน่ วย
ลงทุนในอนาคตได้
การแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน มิ ได้ทาให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิ ดของ
หน่ วยลงทุน ทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
มูลค่าหน่ วยลงทุนของหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริ ษทั จัดการจะแยกคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิ ด
การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิใช่การฝากเงิ น และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่ อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนได้
ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ในกรณี ที่กองทุนนี้ ไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สานักงานคระกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถ
ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ตามที่มีคาสั ่งไว้
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิ งในอนาคต และเมื่อมีข้อ
สงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
การพิ จารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
กองทุนเปลี่ยนกองทุนหลักจากกองทุน Principal Global Investors Funds- Japanese Equity Fund เป็ นกองทุน T. Rowe Price
Funds SICAV - Japanese Equity Fund มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 สิ งหาคม 2561 เป็ นต้นไป
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 9 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566

ระดับความ
เสีย่ งที่ลงทุน

ลักษณะสาคัญของกองทุนรวม
ชื่อกองทุน
ประเภทโครงการ
ลักษณะพิ เศษ
นโยบายการลงทุน
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Principal Japanese Equity Fund (PRINCIPAL JEQ)
1 2 3 4 5 6 7 8
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมทีล่ งทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)

8+

ป้ องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
ตามดุลยพินิจของ
ผู้จดั การกองทุน

1) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหน่ วยลงทุนของกองทุ นรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียวคือ T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund (กองทุ น หลัก ) ชนิ ด หน่ ว ย
ลงทุน (Share Class) I (JPY)โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุ น (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลัก เซมเบิร์ก และกองทุนหลักจัดตัง้
ตามเกณ ฑ์ UCITS โด ยกองทุ นบ ริ ห ารและจั ด การโดย T. Rowe Price (Luxembourg)
Management S.a.r.l. และบริหารเงินลงทุนโดย T. Rowe Price International Ltd
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในระยะยาวผ่านการเติบโตของมูลค่าการลงทุน โดยมุ่งเน้ นลงทุนใน
หุ้น บริษัทในประเทศญี่ป่ ุ น กองทุ น หลัก จะลงทุน อย่างน้ อ ย 70% ของมูล ค่า ทรัพย์ สิน สุท ธิของ
กองทุ น ในตราสารทุ น และที่ เกี่ย วข้อ งกั บตราสารทุ น ของบริษัท ที่ จ ัด ตัง้ ในประเทศญี่ ป่ ุ นหรือ
ประกอบธุรกิจเป็ นส่วนใหญ่ ทปี่ ระเทศญี่ป่ ุน โดยประเภทของหลักทรัพย์ทลี่ งทุนอาจจะรวมถึ งหุ้น
สามัญ หุ้น บุริม สิท ธิ ์ Warrant American Depository Receipts (ADRs) European Depository
Receipts (EDRs) และ Global Depository Receipts (GDRs) และกองทุนจะลงทุนไม่เกิน 30%
ในตราสารหนี้และตราสารตลาดเงิน
2) บริษัทจัดการจะส่งคาสังซื
่ ้อขายหน่ วยลงทุนของกองทุ นหลักโดยใช้เงินสกุลเงินเยนญี่ป่ ุน (JPY)
แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนเป็ นสกุลเงินอื่นได้ บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน
ซื้อขายในกองทุนหลักตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่ วย
ลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ

การป้ องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการสั ่งซื้อ
หน่ วยลงทุน

ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ใน
ประเทศที่มีอ ายุ ไม่เกิน 1 ปี โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อ สารองเงิ นไว้สาหรับการดาเนินงาน รอการ
ลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และบริษัทจัดการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ
รวมทัง้ ลงทุ น ในหลั ก ทรัพ ย์ หรือ ทรัพ ย์ สิน อื่น หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามที่ ร ะบุ ไว้ใ น
โครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
กองทุนจะทาการป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การ
กองทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
1,000.00 บาท
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
50,000,000.00 บาท
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
1.00 บาท
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1,000.00 บาท
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
1.00 บาท
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
500.00 บาท
ชนิดเพื่อการออม
1,000.00 บาท
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มูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืน
หน่ วยลงทุน
วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้
และจัดการกองทุนรวม
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1.

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) : เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึน้ ลง เนื่องจากความผันผวน
ของปั จจัยต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น อัตราดอกเบี้ย ดัชนีอ้างอิง และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารต่างประเทศ
เพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : T. Rowe Price International Ltd ซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารเงินลงทุนกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund จะเป็ นผูพ้ จิ ารณากระจายความเสีย่ งในการลงทุนในตราสารทุนในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็ นการลดผลกระทบจาก
ความผันผวนของราคาหุน้ ในกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งได้
2. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) : มี / กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ ตราสารทีเ่ กี่ยวข้องกับตราสารทุน ทีเ่ ป็ นของบริษทั
ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศญี่ป่ นุ กองทุนจึงมีความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง
ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ทกี่ องทุนลงทุน
แนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย ง : T. Rowe Price International Ltd ซึ่งเป็ นผู้บ ริห ารเงิน ลงทุ น ได้มีก ารวิเคราะห์ ค วามเสี่ย งทางด้ า น
ปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่ งทุนอย่างสม่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้ได้ หรือขายตราสาร
ได้แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ได้ หรือตราสารทีม่ สี ภาพคล่องน้ อย ทัง้ นี้สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึน้ อยู่กบั สภาพขนาด
ของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : T. Rowe Price International Ltd ซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารเงินลงทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ทมี่ สี ภาพคล่องอย่าง
เพียงพอเพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
4. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เนื่องจากเป็ นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลี่ยนสกุลเงินบาทเป็ น เยนญี่ป่ นุ
(JPY) จึงเป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่ วย
ลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กาไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
แนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย ง : กองทุ น เปิ ด พริ น ซิ เ พิ ล เจแปนนิ ส อิ ค วิ ต้ี อ าจลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivative) หรื อ
เครื่องมือป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
เพื่อคาดการณ์ทศิ ทางอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
5. ความเสี่ยงจากการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (volatile) มากกว่า
หลักทรัพย์พ้นื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทาให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์พ้นื ฐาน (Underlying Security)
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ ีตัวแปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความ
เสี่ยงเท่ านัน้ ทัง้ นี้ การป้ องกัน ความเสี่ย งดังกล่าว อาจท าให้ก องทุ น เสียโอกาสที่จะได้รบั ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตรา แลกเปลี่ย นมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับทีก่ องทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสีย่ งจากการทีค่ ู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาดังกล่าว
ดังนัน้ เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าวกองทุนจะทาธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ หรือธนาคารพาณิ ชย์
6.

กองทุนมีความเสี่ยงของกองทุนหลักที่ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่ มเติ มได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
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คาถาม-คาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
(1) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
(2) กองทุนรวมนี้ มจี านวนเงินทุนโครงการเท่าใด
1,500 ล้านบาท
(3) กองทุนรวมนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
• ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูล
ค่าทีล่ งทุนและทาให้ขาดทุนได้
• ผูท้ สี่ ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนใน ตราสารหนี้ทวไป
ั่
• เหมาะสาหรับผูท้ ตี่ ้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผันผวนและ
ยอมรับความเสีย่ งของการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศได้
• บุคคลธรรมดาทีต่ ้องการการลงทุนทีผ่ ลตอบแทนไม่เสียภาษี
• ระยะเวลาในการลงทุนขึน้ อยู่กบั ผูล้ งทุน
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL JEQ-A) :
เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่ ้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
• ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL JEQ -I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ):
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกาหนดขัน้ ต่าในการลงทุนสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น
• ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL JEQ-C) :
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิ ุคคล/ สถาบันทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด อาทิ ผู้ลงทุนกลุ่มกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ผู้ ลงทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุน
(Unit Linked) กองทุนรวมของบริษัทจัดการอี่น การลงทุน จากนิติบุคคล/สถาบันที่มีการให้บริการบริหารพอร์ต การ
ลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model รวมถึงผูล้ งทุนกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ ในอนาคตเท่านัน้
• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL JEQ-R) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ และไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตนิ นั ้
• ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL JEQ-X) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นที่ บริษทั
จัดการประกาศเพิม่ เติมในอนาคต โดยเปิ ดโอกาสให้ ผูล้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
• ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL JEQ-E) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทีท่ ารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั จัดการ ทีต่ ้องการรับรายได้จากส่วนต่างจาก
การลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นกาหนดให้สาหรับผู้
ลงทุนทีท่ ารายการผ่าน Mobile Application (Mobile App) และ Internet (Easy invest) ของบริษทั จัดการเท่านัน้
รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต
• ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL JEQ-SSF) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทีต่ ้องการออมเงินระยะยาวและได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้
สามารถนาไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่
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กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกาหนด รวมถึงผูล้ งทุนทีค่ าดหวังรับผลตอบแทนจากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
(4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
• กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศญี่ป่ ุ น ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
ของตนเองด้วย
• เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือ
ได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
• กองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ทาให้กองทุนรวมนี้มี
ความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกาไร/
ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ ้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้
สูงกว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
• การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
เพื่อ ป้ องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ย นเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุ นในต่ างประเทศตามความ
เหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจทีผ่ ู้จดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
• เนื่ อ งจากกองทุ น นี้ เป็ นกองทุ น ที่ เน้ น ลงทุ น ในกองทุ น ต่ า งประเทศ จึง อาจได้ร ับผลกระทบจากการเปลี่ย นของราคา
หลักทรัพย์ทกี่ องทุนหลักลงทุน ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
• กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้ าหมายชนะดัชนี มาตรฐาน กองทุน จึงมี
ความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลงทุน และปั จจัยอื่นๆที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การ
กองทุน อาจทาให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ทกี่ องทุนจะลงทุน (Security selection risk)
ซึ่งมีโอกาสทีห่ ลักทรัพย์ทลี่ งทุนมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ
หรือนโยภายภาครัฐไม่เป็ นไปตามทีไ่ ด้ประเมินไว้
(5) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่มุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
ไม่คมุ้ ครองเงินต้น
(6) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ กบั กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร ?
เนื่องจากกอง T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบายลงทุนในหุน้ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สุทธิ แต่การจัดประเภทกองทุนเป็ นตราสารทุนในขณะทีเ่ กณฑ์ไทยกาหนดว่ากองทุนตราสารทุนต้องมี
net exposure ในตราสารทุน ≥ 80% ของ NAV อย่างไรก็ดเี นื่องจากกองทุนไทยเป็ นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ประกาศที่ ทน. 55/2559 อนุญาตให้กองทุน Feeder Fund สามารถ
กาหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้
ตาแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม

หมายเหตุ กองทุนจะป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน
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(7) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วดั (benchmark) ใด ?
1) ดัชนี TOPIX Net Total Return ในสกุลเงิน JPY ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อ
เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ประมาณร้อยละ 85
2) ดัชนี TOPIX Net Total Return ในสกุลเงิน JPY ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15
(8) กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 มกราคม
วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 มกราคม 2558
ข้อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
1.1 การขายหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น. โดยติดต่อได้ที่
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัวประเทศ
่
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด แต่งตัง้
ท่านสามารถชาระค่าสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย ในนามบัญชีซ้อื กองทุน
โดยท่านสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่ถนนหลังสวน
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล
บลจ.พรินซิ เพิ ล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ ๆทีบ่ ริษัทจัดการแต่งตัง้
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่ถนนหลังสวน
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
”กระแสรายวัน / สาขาถนนวิทยุ
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้ านครหลวงเพลินจิต
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
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ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารแลนด์ แอน เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักลุมพินี
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเกียรติ นาคิ น จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มในภาคผนวก 2 แนบท้าย
1.2 การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่ วยลงทุน สามารถสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน ได้ทุก วันท าการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึงเวลา
15.00 น.
บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของประเทศ
ของกองทุ น หลัก และวัน ท าการของประเทศที่ เ กี่ย วข้อ งกับการลงทุ น (ถ้ า มี) และวัน ท าการที่บริษัท จัด การไม่ ไ ด้ร ับ
ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)
หากบริษัทจัดการมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับวันและ/หรือเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวัน คานวณราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณี ใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐ อเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ทมี่ ถี นิ่ ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
บุคคลซึ่งโดยปกติมถี ิ่นทีอ่ ยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มขี น้ึ และ
ดาเนินกิจกรรมในอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนให้กับบุคคลดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น
(3) กองทุนรวมนี้ มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืน
หน่ วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่างไร
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี้
• บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบั ความเห็นชอบ
ของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว เช่น
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
หรือ
(ข) มีเหตุ ที่ท าให้ก องทุ นรวมไม่ ไ ด้ร ับชาระเงินจากหลักทรัพ ย์ห รือทรัพ ย์สิน ที่ลงทุ นไว้ต ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
• มีคาสังขายคื
่
นก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
• บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิ น 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนมีคาสังขายคื
่
นหน่ วย
ลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(2)
(3)

(4)

แจ้งผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่มีคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึง การเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานทีแ่ สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน
การได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ดาเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
ในระหว่า งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่ วยลงทุน สังขายคื
่
นหน่ ว ยลงทุ นในช่ว งเวลาดังกล่าว ให้
บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามลาดับวันทีส่ ่งคาสัง่
ขายคืนก่อนหลัง

(4) วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ทุก วันทาการ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึ ง 15.30 น.(ตามวัน/เวลาขายหน่ วย
ลงทุน)
• การสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
ผู้สนใจลงทุ นสามารถสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ นได้ทุ กวันท าการ ระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15.00 น.(ตามวัน/เวลารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน)
ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มในภาคผนวก 2 แนบท้าย
(5) กองทุนรวมนี้ กาหนดวิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร
ไม่มขี อ้ จากัดในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ วิธกี ารเป็ นไปตามทีน่ ายทะเบียนกาหนด
(6) ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืนหน่ วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขาย
หน่วยลงทุนล่าสุด ได้ภายใน 3 วันทาการ
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องทีไ่ ม่สามารถ
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศทีบ่ ริษัทจัดการและ
จะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสิ ทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
มี บริษทั จัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน ให้
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศทีม่ ลี ักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการชาระราคา หรือโดยให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการนาส่งบริษทั จัดการและนายทะเบียนขอ
สงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
(2) ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิทธิ ดังนี้

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี
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กรณีผู้ถอื หน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษทั จัดการ
จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มกี ารแบ่งชนิดหน่ วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถอื หน่วยลงทุน
เพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถอื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ ืออยู่
(3) กองทุนรวมนี้ มีช่องทางและวิ ธีการร้องเรียนให้ผ้ลู งทุนอย่างไร
สามารถร้องเรียนได้ที่
• ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด ทีส่ ่วนกากับการปฏิบตั ิงาน
ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9508 หรือ 0-2686-9513 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
• ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-5265
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207
(4) การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิ ธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
ไม่มี
(5) การวางทรัพย์สาหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทย ?
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มีภมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษทั
จัดการเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ ้องมีการวางทรัพย์
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของกองทุนรวม
(1) รายชื่อคณะกรรมการ
• คุณจูเลียน คริสโตเฟอร์ วิเวียน พูลล์
• คุณเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว
• คุณฮวน อีกนาซีโอ อีย์ซากีร์เร บาราโอนา
• คุณชอง ชอย วัน
• คุณวิไลพร ลิว่ เกษมศานต์
• คุณบุญศักดิ ์ เจียมปรีชา
• คุณจุมพล สายมาลา
(2) รายชื่อผู้บริหาร
•
•
•
•
•

คุณจุมพล สายมาลา
คุณแบรนดา ชู
คุณศุภกร ตุลยธัญ
คุณต่อ อินทวิวฒ
ั น์
คุณปาจรีย์ บุณยัษฐิติ

•
•
•
•
•
•

คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒ
ั นชัย
คุณวิษณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์
คุณวนิดา ดวงพัตรา
คุณรัฐภูมิ บัวสาลี
คุณสุภชั นีย์ จงรักษ์ลขิ ติ
คุณวริษฐ์ โกบุตร
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ประธานกรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน
ประธานเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายธุรกิจกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพและกองทุนส่วนบุคคล
รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาธุรกิจรายย่อย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกากับการปฏิบตั ิงาน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกฎหมายและเลขานุการบริษทั
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าสายงานนวัตกรรมธุรกิจดิจทิ ลั
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• คุณจิรฐั ยา แซ่หลี

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

(3) จานวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)
มีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จานวน 62 กองทุน
(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 79,217,565,206.29 บาท
(5) คณะกรรมการพิ จารณาการลงทุน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA
คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์, CFA
คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
คุณธนา เชนะกุล, CFA
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
คุณสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา, CFA
คุณสุปรีดิ ์ สุวพันธ์, CFA
คุณปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์
คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ ์

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 13 มกราคม 2565)
ผูจ้ ดั การกองทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 20 มกราคม 2565)

(6) รายชื่อผู้จดั การกองทุน
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2546
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2564 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2557 - 2564
พ.ศ. 2556 - 2557
พ.ศ. 2551 - 2556
พ.ศ. 2550 - 2551
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ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและสาขาสังคมวิทยา (เกียรตินิยม)
จาก Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรินซิเพิล จากัด
Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,
บลจ. บัวหลวง จากัด
Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds,
บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ใน
ภูมิภาคอาเซียน, บลจ. อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จากัด
นักเศรษฐศาสตร์ วิจยั และกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค, บล. ทิสโก้ จากัด
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• คุณวิ ทยา เจนจรัสโชติ , CISA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2537 - 2538
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2548 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2539 - 2547
• คุณวิ ริยา โภไคศวรรย์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2552
พ.ศ. 2550 - 2551
พ.ศ. 2548 - 2550
พ.ศ. 2543 - 2547
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2559 - 2560
พ.ศ. 2556 - 2559
พ.ศ. 2555 - 2556
• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกลุ
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2556 - 2558
พ.ศ. 2549 - 2553
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2561
พ.ศ. 2553 – 2557
• คุณธนา เชนะกุล, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2555
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2559 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2559
พ.ศ. 2556 - 2558
• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2562 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สานักงาน ก.ล.ต.

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ KENT STATE UNIVERSITY
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด
นักเศรษฐศาสตร์ บลจ.วรรณ จากัด
แผนกจัดการความเสีย่ ง บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด

ปริญญาโท วิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัมสัมชัญ
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ จากัด
ทีป่ รึกษาการลงทุน บล. เมย์แบงค์ กิมเอ็ง

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูจ้ ดั การกองทุน, บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
นักวิเคราะห์, สานักงานประกันสังคม
นักวิเคราะห์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปริญญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology (KTH)
ประเทศสวีเดน
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
หัวหน้าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก บลจ.พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน สานักงานประกันสังคม
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พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เธียรสุรตั น์ ลีสซิง่ จากัด
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทหารไทย จากัด
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทิสโก้ จากัด
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553
Investment Manager บริษทั ไทยคาร์ดฟิ ประกันชีวติ จากัด
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ. ธนชาต จากัด
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
ผูช้ ่วยจัดการกองทุน บลจ. ธนชาต จากัด
(7) รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทร 0-2626-7777
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นๆทีบ่ ริษทั จัดการแต่งตัง้
(8) ใครเป็ นนายทะเบียนหน่ วยลงทุน ?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
(9) ใครเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ ?
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-5490, 0-2724-5207
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนด้วย
(10) ใครเป็ นผู้สอบบัญชี ?
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
ชื่อ : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นาย เกียรติศกั ดิ ์ วานิชย์หานนท์
บริษทั เอส พีออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18A เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400
หรือ บุค คลอื่นที่ได้ร ับความเห็นชอบตามประกาศว่ าด้ว ยการให้ค วามเห็นขอบผู้สอบบัญ ชี โดยบริษัท จัดการจะแจ้งให้สานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ช่องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
Website : www.principal.th

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือกองทุนรวม
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
รวม*
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดที่ประมาณการ
ได้ (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)**
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าธรรมเนียมการจัดการ
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าใช้จ่ายอื่น**
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้
o ค่าที่ปรึกษาการลงทุน
o ค่าประกาศ NAV
o ค่าสอบบัญชี
o ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ต่างประเทศ
o ค่าใช้จ่ายอื่น
o ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม
การขาย

รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี )
ตัง้ แต่วนั ที่
ตัง้ แต่วนั ที่
1 ก.พ. 2564
1 ก.พ. 2563
อัตราตามที่ระบุไว้
- 31 ม.ค. 2565
- 31 ม.ค. 2564
ในโครงการ
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**

ตัง้ แต่วนั ที่
1 ก.พ. 2562
- 31 ม.ค. 2563
เก็บจริง*,**

ไม่เกินร้อยละ 3.75
ไม่เกินร้อยละ 3.75
ไม่เกินร้อยละ 3.75

1.9583
1.9583
ไม่มี

1.9587
1.9583
ไม่มี

1.9581
1.9581
ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ 1.61
ไม่เกินร้อยละ 1.61
ไม่เกินร้อยละ 1.61

1.6052
1.6052
ไม่มี

1.6055
1.6052
ไม่มี

1.6050
1.6052
ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ 0.11
ไม่เกินร้อยละ 0.11
ไม่เกินร้อยละ 0.11

0.0321
0.0321
ไม่มี

0.0321
0.0321
ไม่มี

0.0321
0.0321
ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 2.14

0.3210
0.3210
ไม่มี
ไม่มี
0.0768
ไม่มี
0.0099
0.0271
0.0387
0.0011

0.3211
0.3211
ไม่มี
ไม่มี
0.1027
ไม่มี
0.0114
0.0443
0.0438
0.0032

0.3210
0.3210
ไม่มี
ไม่มี
0.0574
ไม่มี
0.0098
0.0190
ไม่มี
0.0025

ไม่มี
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

- ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
ตามที่จ่ายจริง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
- หลังการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
ตามที่จ่ายจริง
ไม่มี
ไม่มี
0.0261
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด**
(ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทัง้ ที่ประมาณการได้และประมาณการ
ไม่ได้)
-ชนิดสะสมมูลค่า
2.0351
2.0614
2.0155
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
หมายเหตุ *ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว
**ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่
กาหนดในโครงการ
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ - สกุล - ที่อยู่ การออกเอกสาร
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใบใหม่ กรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึน้
จริง
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนเงินค่าขายคืน
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
•
•
•

ร้อยละของมูลค่าหน่ วยลงทุน

เก็บจริง

ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 2.14

1.50
ยกเว้น
ยกเว้น

ไม่เกิน 1.07
ไม่เกิน 1.07
ไม่เกิน 1.07

ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น

ตามอัตราค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
ตามอัตราค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
ตามอัตราค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน

ตามอัตราค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
ตามอัตราค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
ตามอัตราค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ตามที่นายทะเบียนกาหนด
ตามที่นายทะเบียนกาหนด
ตามที่นายทะเบียนกาหนด

ตามที่นายทะเบียนกาหนด
ตามที่นายทะเบียนกาหนด
ตามที่นายทะเบียนกาหนด

ตามที่นายทะเบียนกาหนด
ตามที่นายทะเบียนกาหนด
ตามที่นายทะเบียนกาหนด

ตามที่นายทะเบียนกาหนด
ตามที่นายทะเบียนกาหนด
ตามที่นายทะเบียนกาหนด

ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 95.43
Port Folio Duration : ผลขาดทุนสูงสุดตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน ร้อยละ
-ชนิ ดสะสมมูลค่า
: -32.22
-ชนิ ดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่มี
-ชนิ ดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่มี
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
มูลค่าตามราคาตลาด
(บาท)*1
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
3,847,505.03
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ
32,054.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
หน่วยลงทุน*2
166,545,505.51
อื่น ๆ
ทรัพย์สนิ อื่น
2,107,574.13
หนี้สนิ อื่น
(3,827,719.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
168,704,919.69
*1
หมายเหตุ :
มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว
*2
หน่วยลงทุนกองทุน TRPJEIJ LX (ประเทศลักเซ็มเบิร์ก)

% NAV
2.28
0.02
98.72
1.19
(2.08)
100.00

รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม
มูลค่าตาม
กลุ่มของตราสาร
ราคาตลาด
(บาท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
- ไม่มี - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ไม่มี (ข) ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั เงินทุน
เป็ นผู้ออก ผูส้ งจ่
ั ่ าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือ ผูค้ ้าประกัน
3,879,559.12
(ค) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade)
- ไม่มี (ง) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ไม่มี สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูง (upper limit) ที่บริษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15% NAV
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ผูค้ ้า/
อันดับ
จานวนเงิน
วันครบ
ประเภท
ผูอ้ อก
ผูร้ บั รอง/
ความ
ต้น/
กาหนด
ผูส้ ลักหลัง
น่าเชื่อถือ มูลค่าหน้าตั ๋ว
1 เงินฝากธนาคาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
A3,847,095.32
จากัด (มหาชน)
2 เงินฝากธนาคาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
A32,054.09
สกุลเงิน
จากัด (มหาชน)
ต่างประเทศ
*1
หมายเหตุ :
มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี

% NAV

- ไม่มี - ไม่มี 2.30
- ไม่มี - ไม่มี -

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1
3,847,505.03
32,054.09
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ผลการดาเนิ นการย้อนหลังของกองทุนรวม
ผลการดาเนิ นงานสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ม.ค. 2565
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี
ชนิดสะสมมูลค่า
ตัวชี้วดั (Benchmark)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ตัวชี้วดั (Benchmark)
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ตัวชี้วดั (Benchmark)

ผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี )
นับจากวัน
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
เริ่มโครงการ
(29 ต.ค. 64) (30 ก.ค. 64) (29 ม.ค. 64) (25 ม.ค. 62) (27 ม.ค. 60)
(13 ก.พ. 57)
13.8551*
N/A
N/A

17.0143
N/A
N/A

15.8185
N/A
N/A

16.1496
N/A
N/A

11.1393
N/A
N/A

12.2460
N/A
N/A

4.18%
6.00%
N/A
N/A
N/A
N/A

-18.57%
-5.52%
N/A
N/A
N/A
N/A

-12.41%
-1.12%
N/A
N/A
N/A
N/A

-14.14%
7.51%
N/A
N/A
N/A
N/A

7.50%
9.01%
N/A
N/A
N/A
N/A

2.86%
4.84%
N/A
N/A
N/A
N/A

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ตัวชี้วดั (Benchmark) คือ
1) ดัชนี TOPIX Net Total Return ในสกุลเงิน JPY ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อ
เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85
2) ดัชนี TOPIX Net Total Return ในสกุลเงิน JPY ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15
* NAV ณ วันที่ 31 ม.ค. 2565
- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี

16

ภาคผนวก 1
กองทุนหลักทีก่ องทุนลงทุน คือ T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund มีรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อกองทุน
:T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund
Class
: Class I(JPY) (สาหรับผูล้ งทุนสถาบัน)
ประเภท
: กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ
: ไม่กาหนด
วันจัดตัง้ กองทุน
:16 ธันวาคม 2005
จดทะเบียนประเทศ
: ลักเซมเบิร์ก
สกุลเงินของกองทุน
: EUR
สกุลเงินของ Class ทีล่ งทุน
: JPY
วันทาการซื้อขาย
: ทุกวันทาการของธนาคารในลักแซมเบอร์ก
การจ่ายปั นผล
: ไม่จ่าย
บริษทั จัดการ
: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l.
ผูบ้ ริหารเงินลงทุน
: T. Rowe Price International Ltd
ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน : JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
นโยบายการลงทุน
: เพื่อ เพิ่มมู ล ค่า ของการลงทุ น ในระยะยาวผ่า นการเติบโตของมูล ค่า การลงทุ น โดยกองทุ น จะ
มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทในประเทศญี่ป่ ุน กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนในตราสารทุนและที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จดั ตัง้ ในประเทศญี่ป่ ุน
หรือ ประกอบธุ รกิจเป็ น ส่ ว นใหญ่ ที่ประเทศญี่ป่ ุ น โดยประเภทของหลัก ทรัพ ย์ ที่ล งทุ น อาจจะ
รวมถึงหุ้น สามัญ หุ้น บุ ริม สิท ธิ ์ Warrant American Depository Receipts (ADRs) European
Depository Receipts (EDRs) และ Global Depository Receipts (GDRs) และกองทุนจะลงทุน
ไม่เกิน 30% ในตราสารหนี้และตราสารตลาดเงิน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่ วงหน้า (Derivatives)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริห ารการ
ลงทุ น (Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื่อ วัตถุ ประสงค์ในการลงทุ น และใช้เพื่อ
ป้ องกันความเสีย่ ง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
Management Fee
: 0.75%
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
: 0.10%
ค่าธรรมเนียมรวม (TER)
: 0.85%
ตัวชี้วดั (Reference index)
: TOPIX Index (Total Return Index)
Bloomberg ticker
: TRPJEIJ:LX
ISIN
: LU1823088627
กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทัว่ ไป (retail fund) และเป็ น กองทุ น ที่ จดั ตัง้ ตามระเบีย บของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable
Securities) ภายใต้ ก ฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งของประเทศลั ก เซมเบิ ร์ ก ซึ่ งเป็ นสมาชิ ก สามัญ ของ International Organizations of
Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟั นด์ (hedge fund)
รายละเอียดของกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus)
ของกองทุนหลัก ท่านสามารถดูขอ้ มูลของกองทุนหลักเพิม่ เติมได้ที่ www.troweprice.com
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ผลการดาเนินงานย้อนหลังกองทุนหลัก T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund - Class I:

ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
ทีม่ าของข้อมูล : Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
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ภาคผนวก 2
1. รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
1.1

การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สาหรับผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุ นรวม)
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะจัดส่งและดาเนินการให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ใน
การซื้อขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ พร้อมกับคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนให้ผทู้ สี่ นใจจะลงทุน และ
บริษทั จัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ช วนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อ
ของของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มือผู้ลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สงซื
ั ่ ้อ
หน่ ว ยลงทุ น ที่ ย ังไม่ เคยเปิ ด บัญ ชีก องทุ น รวม) ค าสัง่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ที่ที่ท าการทุ ก แห่ งของบริษัท จัด การ และ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทาการ
สาหรับผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบคา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชีก องทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะ
ได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู ั ่งซือ้ หน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล

สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิ ชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนาม
ของนิตบิ ุคคล
ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
1.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
วิ ธีการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่ วยลงทุ นครัง้ แรก ผู้สนใจลงทุน สามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุ นโดยกรอก รายละเอียดในคาสังซื
่ ้อ
หน่วยลงทุนและเอกสารการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่
1. บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2. สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ัญชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้
ในกรณีสงซื
ั ่ ้อโดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ผูส้ นใจสามารถสังซื
่ ้อ
หน่ วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากกองทุ นรวมภายใต้การ
บริหารของบริษทั จัดการ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุในข้อ 3 วรรค 1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
วันเวลาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันและเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้ แรก ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ผู้สงซื
ั ่ ้อสามารถทาการสังซื
่ ้อได้จนถึงวันทาการสุดท้าย
ของการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ในกรณี สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้ การบริหารของบริษัท
จัดการ ผูส้ งซื
ั ่ ้อสามารถทาการสังซื
่ ้อได้จนถึงวันทาการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
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ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ใน
กรณีทสี่ ามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจานวนเงินทุนโครงการทีก่ าหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม
ราคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน บวก
ด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยต้องสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 5,000 บาท
ราคาสั ่งซื้อกรณี สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใช้ราคาขายที่คานวณได้เมื่อสิ้นวันทาการทีไ่ ด้รบั เงินจากกองทุนต้นทาง
เป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ ะสับเปลี่ยนเข้า
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะถือว่าวันที่คาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มคี วามสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็ นวันทาการ
ขายหน่ ว ยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั คาสังซื
่ ้ อ หรือคาสังสั
่ บเปลี่ย นหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) ที่
สมบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง
การส่งคาสั ่งซื้อและชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุน
1. ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนจะต้องชาระราคาซื้อหน่ วยลงทุนทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณี ที่ผู้ถือหน่ วยลงทุ นขายคืนหน่ ว ย
ลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษัทจัดการอาจดาเนินการให้มี
การหักกลบกันก็ได้
2. ผูส้ นใจลงทุนสามารถส่งคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) พร้อมชาระ
ราคาซื้อหน่ วยลงทุนให้ค รบถ้วนตามจานวนที่ระบุในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืน โดยชาระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ (เช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายบัญชีเงินฝากซึ่งบริษัท
จัด การเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุน) คาสังหั
่ กบัญ ชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัด การ
ยอมรับ
สาหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดไว้เพื่อรับ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณี ซ้อื หน่ วยลงทุน ผ่านธนาคารซีไอเอ็ม บี ไทย จากัด (มหาชน) สังจ่
่ า ยเพื่อเข้าบัญ ชีออมทรัพ ย์ ชื่อบัญชี
“บัญชีจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้”ี
(2) กรณีซ้อื หน่ วยลงทุน ผ่านบริษัท จัดการและผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนที่ไม่ ใช่ธนาคารซีไอเอ็ม บี ไทย
จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรัพ ย์ ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิลเพื่อจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล
เจแปนนิส อิควิต้”ี
(3) บัญ ชีอ่ืน ใดที่บริษัท จัด การเปิ ด ไว้เพื่อ รับ เงิน ค่ า จองซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น โดยบริษัท จัด การจะระบุ
รายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
ทัง้ นี้การชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุนที่ไม่ใช่การชาระด้วยเงินสด บริษทั จัดการจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษทั จัดการจะยกเลิกรายการสังซื
่ ้อนัน้
สาหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุ นกับบริษัทจัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ โดยกรอก
รายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด และหลักฐานการชาระ
ค่าสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ตามวิธกี ารที่บริษัทจัดการยอมรับ ส่งโทรสารไปยังบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซื้อคืน
3. เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คาสังซื
่ ้อและได้ร ับชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนจากผู้
สังซื
่ ้อเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนั บสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสาเนาคาสังซื
่ ้อให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วย
ลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสังซื
่ ้อทางโทรสาร
ในกรณีสงซื
ั ่ ้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
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ผูส้ นใจสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนสามารถนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
มาชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุนของ “กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี” ซึ่งเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง ภายใน 2
วันทาการนับแต่ วนั ที่ที่ระบุในใบค าสัง่ สับเปลี่ย นหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่ วยลงทุ นสามารถสับเปลี่ย นได้ถึงวัน
สุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
หากวันที่ที่ระบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ตรงกับวันทาการสุดท้ายของการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
กองทุนเปิ ดปลายทางจะได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหลังจากทีไ่ ด้เปิ ดการเสนอขายไปแล้ว โดยบริษทั จัดการจะ
ถือว่าผูส้ งซื
ั ่ ้อทาการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนตามวันทีท่ รี่ ะบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ไ ม่ ร ับ ค าสั ง่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น โดยการสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ นมาจากกองทุ น
รวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการในกรณีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยโดยรวม
1.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
1.3.1 การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสังซื
่ ้อถูกต้องครบถ้วน และบริษทั จัดการได้รบั เงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุน และบริษทั จัดการหรือนายทะเบียนได้ทารายการเพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อแล้ว สิทธิของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถอื หน่วยลงทุน
ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
และขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
1.3.2 ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ขายหน่วย
ลงทุนให้กบั ผูส้ งซื
ั ่ ้อนัน้ และกรณีทเี่ ป็ นเช็คหรือดราฟต์ บริษทั จัดการจะส่งเช็คหรือดราฟต์นนั ้ คืนให้กบั ผูส้ งซื
ั ่ ้อ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ทัง้ นี้บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
1.3.3 ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทา
ให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวน
สิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
1.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
1. ในกรณี ที่ จ านวนเงิน ที่ ร ะบุ ใ นค าสัง่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ของผู้สงั ่ ซื้ อ ไม่ ต รงกับ จ านวนเงิน ค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ที่บ ริษั ท
จัด การสามารถเรีย กเก็บ ได้จ ริง บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะจัด สรรหน่ ว ยลงทุ น ให้ ต ามจ านวนเงิน ที่ บ ริษั ท
จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
2. บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนตามวันทีไ่ ด้รบั คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนโดยพิจารณาตามวันที่
สังซื
่ ้อ และได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว
ในกรณีสงซื
ั ่ ้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
1. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนตามจานวนที่สงซื
ั ่ ้อ ทีไ่ ด้ระบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ว ยลงทุน โดยพิจารณาตาม
วันทีไ่ ด้รบั ใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือ วันทีร่ ะบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุ น ตามคาสังซื
่ ้อที่สมบูรณ์และบริษัทจัดการได้รบั ชาระเงินค่า
ซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนนัน้ มีผลให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วย
ลงทุนที่จดทะเบีย นไว้ต่อสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท จัดการจะจัด สรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้ อ โดยใช้
หลักการ “สังซื
่ ้อก่อนได้ก่อน” ตามวันทีไ่ ด้รบั คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนและได้รบั ชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มี
การสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุ นพร้อมกัน และมีห น่ วยลงทุ น ไม่เพีย งพอต่ อการจัด สรร บริษัท จัด การจะพิจารณาจัด สรรตาม
สัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีส่ งซื
ั ่ ้อและที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผูส้ งซื
ั ่ ้อ (Pro Rata) ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่
จะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่ วยลงทุนให้ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนตามวิธกี ารทีบ่ ริษัทจัดการพิจารณาตามความเหมาะสมโดย
ไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิด
ความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรร
หรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผู้สงซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
1.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
1.5.1 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรก หากปรากฏกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้การอนุมตั ใิ ห้
จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวมนัน้ สิ้นสุดลง
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปมี
่ การจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ผูล้ งทุนได้ไม่ถงึ 35 ราย
(2) ในกรณีทมี่ ีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวน หน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(3) ในกรณี ที่ มีเหตุ อัน จ าเป็ นและสมควร ท าให้ ก องทุ น ไม่ สามารถลงทุ น ให้ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุ น และ
วัตถุประสงค์ของกองทุนได้
1.5.2 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนรวมทีอ่ ยู่ระหว่าง หรือหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรกได้ โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการยุติการขายหน่ วยลงทุนภายใน 7
วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ ยุ ติ ก ารขายหน่ ว ยลงทุ น นั ้น และให้ ก ารอนุ ม ั ติ จ ัด ตั ง้ กองทุ น สิ้ น สุ ด ลงในวัน ที่ แ จ้ งให้ สานั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุน และผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รบั จากการจาหน่ าย
หน่ วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่ วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนนัน้ ตาม
สัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุน หากบริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลานั ้นได้
อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละเจ็ด ครึ่งต่อปี
นับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลานัน้ จนถึงวันทีบ่ ริษทั จัดการชาระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน
เพื่อประโยชน์ในการคานวณมูลค่าหน่ วยลงทุน ที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่ วย
ลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ทัง้ นี้ บริษัท จัด การจะดาเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุ นตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่ สานัก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
1.5.3 ในกรณี ที่ ก ารสั ง่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น มี ผ ลให้ จ านวนหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เกิ น กว่ า จ านวนหน่ ว ยลงทุ นที่ จ ด
ทะเบี ย นไว้ ต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ กรณี อื่ น ใด ที่ เ ป็ นเห ตุ ใ ห้ บ ริ ษั ท จั ด การจั ด สรรหน่ ว ย
ลงทุ น แต่ บ างส่ ว นหรือ ไม่ จ ัด สรรทัง้ หมด บริษั ท จัด การจะคื น เงิน ค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ส่ ว นที่ ไ ม่ ไ ด้ร ับการจัด สรร
แต่ บ างส่ ว นหรื อ ทัง้ หมดโดยไม่ มี ด อกเบี้ ย ภายใน 15 วัน นั บ ตั ้ง แต่ ว ัน ถั ด จากวัน สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการเสนอ
ขายห น่ ว ยลงทุ น ดั งกล่ า ว เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ ส มค วรและจ าเป็ นจนท าให้ ไ ม่ ส ามารถคื น เงิ น ดั ง กล่ าวได้ ต าม
ระยะเวลาข้างต้น
วิ ธีการจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะผู้สงซื
ั ่ ้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อ ตาม
รายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุ นรวมของผู้สงซื
ั ่ ้อ หน่ วยลงทุน ในกรณี ที่ไม่ มีรายละเอียดระบุ ในคาขอเปิ ด บัญชี
กองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสังซื
่ ้อตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้อ
ได้ บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จะพิจารณาจ่ายคืน เงิน ดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษัท
จัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เป็ นผู้ดาเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนแทน
บริษทั จัดการได้
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เงื่อนไขอื่นๆ
กรณีผู้สงซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนส่งคาสังซื
่ ้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และ
บริษทั จัดการไม่สามารถให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่
จะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสังซื
่ ้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษัทจัดการภายใน 3 วัน นับ
แต่วนั ที่มกี ารส่งคาสังซื
่ ้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจัดการได้ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อทางโทรสารของผู้สงซื
ั ่ ้อ
หน่ วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษทั จัด การจะถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้มอบหมายและให้ค วามเห็นชอบให้บริษัทจัดการดาเนินการตาม
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
2. รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
บริษทั จัดการจะเริม่ เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
2.1 การขอรับ หนั ง สื อ ชี้ ช วนและการเปิ ด บั ญ ชี ก องทุ น รวม (ส าหรับ ผู้ สัง่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ย ัง ไม่ เ คยเปิ ดบั ญ ชี ก องทุ น
รวม)
2.1.1 ในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะจัดส่งและดาเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญทีผ่ ู้ลงทุนควรทราบ พร้อมกับคาสังซื
่ ้อ
หน่วยลงทุนให้ผูท้ สี่ นใจจะลงทุน และบริษทั จัดการจะจัดให้มหี นังสือ ชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุก
แห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนที่
ยังไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ได้ทที่ ที่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ทีบ่ ริษทั จัดการอาจแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต
2.1.2 สาหรับผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดใน
ใบค าขอเปิ ด บัญ ชีกองทุน รวมให้ครบถ้ วน พร้อ มแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ด บัญ ชีกองทุน รวม
ต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
•

•
•
•

สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจลงนามของนิติบุคคล
ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
2.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
2.2.1 การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิ ธีการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
•

ผู้สนใจลงทุ นสามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุ นโดยกรอกรายละเอีย ดในคาสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุน และเอกสารประกอบการ
สังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี
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1. บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2. สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได้ หรือ
3. วิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดขึน้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
วันเวลาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการขายหน่วยลงทุน ในเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย
ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึง 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกาหนดวันเริ่มท าการขายหน่ วยลงทุนภายใน 15 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกาหนดให้วนั ทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการ
ของประเทศของกองทุนหลัก และวันทาการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุ น (ถ้ามี) และวันทาการที่บริษัท
จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)
บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิ ดประกาศ ณ สานัก งาน
ของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการรับคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามทีบ่ ริษทั
จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ และ/
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ราคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ภายใน 2 วันทาการ หลังจากวันทาการ
ขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1,000 บาท
การส่งคาสั ่งซื้อและชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุน
1. ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษทั จัดการอาจดาเนินการให้มกี ารหัก
กลบกันก็ได้
2. ผูส้ นใจลงทุนสามารถส่งคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) พร้อมชาระ
ราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจานวนทีร่ ะบุในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ได้ทบี่ ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน โดยชาระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ คาสังหั
่ กบัญชีธนาคาร หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ
สาหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณีซ้อื หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญชี กระแสรายวัน ชื่อบัญชี
“บลจ.รินซิเพิล”
(2) กรณี ซ้ือหน่ ว ยลงทุน ผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อ คืนที่ไม่ใ ช่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน”
(3) บัญชีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษทั จัดการจะระบุรายละเอียด
ไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
ทัง้ นี้การชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุนที่ไม่ใช่การชาระด้วยเงินสด บริ ษัทจัดการจะต้ องสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่ วย
ลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษทั จัดการจะยกเลิกรายการสังซื
่ ้อนัน้
สาหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุ นทางโทรสารได้ โดยกรอก
รายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ส่งโทรสารพร้อม
หลักฐานการชาระค่าสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ตามวิธกี ารที่บริษทั จัดการยอมรับ ไปยังบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี
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3. เมื่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คาสัง่ ซื้อและได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนจากผู้สงซื
ั ่ ้อ
เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสาเนาคาสัง่ ซื้อให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนไว้
เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสังซื
่ ้อทางโทรสาร
2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
2.3.1
การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสังซื
่ ้อถูกต้องครบถ้วน และบริษทั จัดการได้รบั เงินค่า
ซื้อหน่ วยลงทุนและบริษทั จัดการหรือนายทะเบียนได้ทารายการเพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สงซื
ั ่ ้อแล้ว สิทธิ
ของผู้ถอื หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่ วยลงทุนของผู้
ถือหน่ วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอน
การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่ วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ น
อย่างอื่นได้
ในกรณี ที่ก ารชาระเงิน ด้วยค าสัง่ หักบัญ ชีธนาคาร เช็ค หรือ ดราฟต์ ดงั กล่ าว ถู ก ปฏิเสธการจ่ ายเงิน จาก
ธนาคารของผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วย
ลงทุนนัน้ และจะดาเนินการนาส่งเช็คหรือดราฟต์นนั ้ คืนแก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน ภายในวันทาการถัดจากวันที่
ได้รบั เช็คหรือดราฟต์นนั ้ คืนจากธนาคารผูเ้ รียกเก็บ ทัง้ นี้บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
2.3.2
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนทีม่ ีมูลค่า ตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
2.3.3
ในกรณี ทบี่ ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผ ลกระทบต่อกองทุ นหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยรวม
หรือ ทาให้เกิด ความเสี่ย งทางกฎหมาย หรือความเสี่ ยงต่ อชื่อเสีย งของบริษัท จัดการหรือกองทุ น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการ
ดาเนินการ
2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
2.4.1
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน ตามคาสังซื
่ ้อที่ สมบูรณ์ และบริษัทจัดการได้รบั
ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนนัน้ มีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เกิน กว่าจานวนหน่ วยลงทุน ที่จดทะเบียนไว้ต่อสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท จัดการจะจัดสรร
หน่ วยลงทุนให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อ โดยใช้หลักการ “สังซื
่ ้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รบั คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนและได้
ชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีทมี่ กี ารสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่ วยลงทุนไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่ วยลงทุนทีส่ งซื
ั ่ ้อและทีส่ ามารถจัดสรรได้
ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อ (Pro Rata)
2.4.2
ในกรณี ที่จ านวนเงิน ที่ระบุ ในค าสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุน ของผู้สงั ่ ซื้อไม่ ตรงกั บจานวนเงิน ค่ าซื้อ หน่ วยลงทุ น ที่
บริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บได้จริงในวันทาการขายทีบ่ ริษทั จัดการทารายการ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิ
ทีจ่ ะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
2.4.3
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรแล้วให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนใน
สมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทาการถัดจากวันทาการขายหน่ วยลงทุนของคาสังซื
่ ้อนัน้ ๆ เว้น
แต่บริษัทจัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขาย
หน่ ว ยลงทุ น และราคารับซื้อ คื นหน่ วยลงทุ น ตามที่สมาคมบริษัทจัด การลงทุ นก าหนดโดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั การจัดสรรแล้วให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
2.4.4
ในกรณี ทบี่ ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยรวม
หรือ ทาให้เกิด ความเสี่ย งทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่ อชื่อเสีย งของบริษัท จัดการหรือกองทุ น บริษัท
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2.5

จัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จ ัดสรรหน่ วยลงทุ นแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผู้
สังซื
่ ้อก่อนการดาเนินการ
การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณีที่การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนมีผลให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่ าจานวนหน่ วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใด ทีเ่ ป็ นเหตุให้บริษทั จัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จดั สรร
ทัง้ หมด บริษัท จัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุ นส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย
ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุนนัน้
วิ ธีการจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะโอนเงิน นาฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อ หรือชาระเป็ นเช็คขีด คร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะ ผูส้ งซื
ั ่ ้อส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อ หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มรี ายละเอียด
ระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสังซื
่ ้อตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้อได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่ จะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
ทัง้ นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน
แทนบริษทั จัดการได้
เงื่อนไขอื่นๆ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชาระเงินค่ าซื้อหน่ วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ
สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
2. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการซื้อหน่ วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถอื หน่ วย
ลงทุน โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่
ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วย
ลงทุน เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การซื้อหน่ วยลงทุนแบบอัต โนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่ วย
ลงทุนได้เป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
2.2 การซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นการบริก ารธุร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ได้แก่ การบริก ารธุ รกรรมที่ ใช้วิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การซื้อหน่ วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic
teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน
ทัง้ นี้การให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2.3 การซื้อหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่นๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
3. บริษัทจัด การขอสงวนสิท ธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการขายหน่ วยลงทุ นเพื่อความเหมาะสม โดย
เป็ น ไปเพื่อ ประโยชน์ ข องผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น และกองทุ น รวม โดยบริษัท จัด การจะติ ด ประกาศรายละเอีย ดการ
ให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อ
ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
4. กรณีผู้สงซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนส่งคาสังซื
่ ้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และ
บริษทั จัดการไม่สามารถให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่
จะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสังซื
่ ้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษัทจัดการภายใน 3 วัน นับ
แต่วนั ที่มกี ารส่งคาสังซื
่ ้ อทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจัดการได้ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อทางโทรสารของผู้สงซื
ั ่ ้อ
หน่ วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วย
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5.
6.

7.

8.

เหตุใด บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้ บริษัทจัดการดาเนินการตาม
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีไ่ ม่มยี อดคงเหลือและไม่มกี ารทาธุ รกรรมใดๆ
เป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
บริษทั จัดการจะไม่ขายหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือ
คาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่ วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
ไว้ในรายละเอียดโครงการ
บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิที่จะหยุด รับคาสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุ น ชัวคราว
่
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่บริษัท จัด การ
เห็นสมควร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุน ทราบ
ล่วงหน้าและบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดาเนินการที่ทาการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติด ต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่ ว ย
ลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ไ ด้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร
บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
ในกรณี ที่บริษัทจัด การกองทุน รวมจาป็ นต้ องเปลี่ย นแปลงวัน หรือ เวลาในการขายหรือ รับซื้อคืนหน่ ว ยลงทุ น ให้
แตกต่างจากทีก่ าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็ นการชัวคราว
่
อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
วันหรือเวลาในการให้บริก ารของผู้ให้บริก ารตามที่สานั กงานกาหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรัพย์ สิน ที่
กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าที่มคี วามจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถือ
ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว

2.6 การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
3. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ ม :
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ซึ่งมาจากการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการจะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขในหัวข้อการเสนอขายหน่ วยลงทุน ครัง้ แรก หรือหัวข้อการเสนอขายภายหลัง
การเสนอขายครัง้ แรก หรือหัวข้อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่าง
อื่น
3.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ มายังกองทุนนี้
สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มอื ผูล้ งทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน
รวม) คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ได้ทที่ ที่ าการทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผูส้ นั บสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ทีบ่ ริษัทจัดการอาจแจ้ง
เพิ่ม เติม ในอนาคต และสามารถสัง่ สับ เปลี่ย นหน่ วยลงทุ น ได้โดยกรอกรายละเอีย ดในค าสัง่ ซื้ อหน่ ว ยลงทุ น หรือค าสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่
บริษัทจัดการก าหนด (ถ้า มี) และน าส่งได้ที่บริษัท จัด การหรือผู้สนั บสนุ น การขายหรือ รับซื้อคืน เมื่อ บริษัท จัด การได้ท า
รายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สงสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นจะยกเลิกหรือ เพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นไม่ได้ เว้น แต่บริษั ท
จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทั ้ง นี้ บริ ษั ท จั ด การจะยกเว้ น ข้ อ ก าหนดเรื่ อ งมู ล ค่ า ขั น้ ต่ า ในการสั ง่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หน่ วย ลงทุ น ที่
ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
(สาหรับผูส้ งสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอีย ดในใบ
ค าขอเปิ ด บัญ ชีก องทุ น รวมให้ ค รบถ้ ว น พร้อ มแนบเอกสารหลัก ฐานประกอบการขอเปิ ด บั ญ ชีก องทุ น รวมโดยปฏิบั ติ
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เช่นเดียวกับการเปิ ดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจาก
บริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น)
3.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง
วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ป ระสงค์ จ ะสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น จากกองทุ น นี้ ไปยั ง ก องทุ น อื่ น ภายใต้ ก ารจั ด การของ
บริ ษั ท จัด การ สามารถสัง่ สั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น โดยกรอกรายละเอี ย ดในค าสัง่ ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น หรือ ค าสั ง่
สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น หรื อ เอกสารอื่ น ใดที่ บ ริ ษั ท จัด การก าหนด (ถ้ า มี ) (ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถขอรับ ได้ ที่
บริ ษั ท จัด การและผู้ ส นั บ สนุ นก ารขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น ในวั น และเวลาท าการ หรื อ ช่ อ งทางอื่ น ที่ บ ริ ษั ท จั ด การ
อาจแจ้ ง เพิ่ ม เติ ม ในอนาคต) พร้ อ มเอกสารประกอบการสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ที่ บ ริ ษั ท จัด การก าหนด (ถ้ า มี )
และน าส่ ง ได้ ที่ บ ริ ษั ท จัด การหรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รับ ซื้ อ คื น และบริ ษั ท จัด การจะด าเนิ น การน าเงิ น ที่ ไ ด้
จากการขายคื น หน่ วยลงทุ นของกองทุ นต้ น ทางนี้ ไปช าระค่ า ซื้ อ ห น่ วยลงทุ น ของกองทุ นปลายทาง ต าม
รายละเอี ย ดที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นค าสัง่ ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ค าสัง่ สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น หรื อ เอกสารอื่ น ใดที่ บ ริษั ท
จัด การก าหนด เมื่ อ บริ ษั ท จั ด การได้ ท ารายการสั บ เปลี่ ย นแล้ ว ผู้ สั ง่ สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น จะยกเลิ ก หรื อ เพิ ก
ถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
3.3 วิธกี าร วันเวลา และราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
วันเวลาสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น.
ทั ้งนี้ บริ ษั ท จั ด การจะถื อ ว่ า วัน ที่ ค าสัง่ สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น เพื่ อ ซื้ อ กองทุ น นี้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ค รบถ้ ว นต่ อ เมื่ อ
เป็ นวัน ท าการขายหน่ ว ยลงทุ น ที่ บ ริ ษั ท จัด การได้ ร ับ ค าสั ง่ ซื้ อ หรื อ ค าสัง่ สั บ เปลี่ ย นหรื อ เอกสารอื่ น ใดที่ บ ริ ษั ท
จัดการกาหนด (ถ้ามี) ทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง หรือ
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.00 น.
บริ ษั ท จัด การก าห นดให้ ว ัน ท าการสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ นเป็ นวัน ท าการของธนาคารพาณิ ช ย์ ไ ทย และวัน ท า
การของประเทศของกองทุ น หลั ก และวัน ท าการของประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การลงทุ น (ถ้ า มี ) และวัน ท าการที่
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)
บริ ษั ท จัด การจะแจ้ งวั น ท าการสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ให้ ท ราบล่ ว งหน้ า โดยประกาศ ณ ส านั ก งานของบริ ษั ท
จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ทั ้ง นี้ บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงวั น และเวลาท าการสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ดั ง กล่ า ว ตามที่
บริ ษั ท จัด การเห็ น สมควร โดยจะแจ้ งให้ ผู้ ถื อ ห น่ ว ยลงทุ น ทราบล่ ว งหน้ า โดยประกาศ ณ ส านั ก งานของบริษั ท
จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ราคาสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
ราคาขายหน่ ว ยลงทุ น จะใช้มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ที่ ใช้ ค านวณราคาขายหน่ ว ยลงทุ น ที่ค านวณได้ ภ ายใน 2 วัน ท าการ
หลังจากวัน ท าการที่ บ ริษั ท จัด การได้ร ับค าสัง่ สับเปลี่ย นหรือ เอกสารอื่น ใดที่ บริษั ท จัด การก าหนด (ถ้ า มี) ที่ส มบู ร ณ์
และบริษั ท จัด การได้ ร ับช าระเงิน ค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น จากกองทุ น ต้ น ทาง และได้ท ารายการสับเปลี่ ย นแล้ ว บวกด้ว ย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
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กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจะใช้มูลค่า หน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ที่คานวณได้ภายใน 2 วันทาการ
หลังจากวันทาการที่บริษัทจัดการได้รบั คาสังสั
่ บเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) ทีส่ มบูรณ์ และได้ทา
รายการสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
1. กรณี ที่กองทุ นนี้เป็ นกองทุ นต้น ทางและผู้ถือหน่ วยลงทุ น สังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยมีจานวนหน่ วยลงทุน หรือมูลค่ า
หน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือการสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทาให้
หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าหรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่ า (ถ้ามี) บริษทั จัดการ
จะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมดตามจานวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ไปยังกองทุนปลายทาง
ทัง้ นี้หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่ าดังกล่าว บริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทที่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ณ สถานที่ ติ ด ต่ อ ของผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้ อคื น ที่ ใ ช้ ใ นการรับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น และแจ้ งให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
2. บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิที่จ ะปฏิเสธการท ารายการสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ น หากไม่สามารถเรียกเก็บค่ าใช้จ่ ายหรื อ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
เงื่อนไขอื่นๆ
1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผู้ถอื หน่ วย
ลงทน โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่ว งหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทที่ าการ
ทุกแห่งของบริษัท จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการสับ เปลี่ยนหน่ วยลงทุ น
เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
1.1 การสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ นผ่ านการบริก ารธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ กส์ ได้แ ก่ การบริก ารธุ รกรรมที่ใช้วิ ธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic
teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มลี กั ษณะเดียวกัน ทัง้ นี้การ
ให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
2. บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิที่จะปรับปรุงเปลี่ย นแปลงระยะเวลาท าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น เพื่อ ความเหมาะสม โดย
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่ วยลงทุ นและกองทุ นรวม โดยบริษัทจัด การจะติดประกาศรายละเอีย ดการให้บริการ
ดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ี่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัด การและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผู้สนับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการจะไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับ
ซื้อคืนหน่ วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิท ธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นไว้ในรายละเอีย ด
โครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่บริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังสั
่ บเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรื อผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุ นโดยรวม หรือทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือ ความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท จัดการหรือกองทุ น บริษัท
จัด การขอสงวนสิท ธิที่ จ ะไม่ ด าเนิ น การสับเปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น นั น้ ๆ โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งแจ้งผู้ สงั ่ สับเปลี่ ย นก่ อ นการ
ดาเนินการ
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ภาคผนวก 3
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศ
บริษทั จัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต หรือประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกาหนด
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมการก.ล.ต หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมี
ประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนอื่นของส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ในข้อ 1 ประเภท
ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศนี้ ซึ่งมีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีทเี่ ป็ น B/E P/N หรือ SN ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้ กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนามา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาทีส่ ะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจาก
แหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซ่งึ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมี
การรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สงจ่
ั ่ ายหรือผู้ออกตั ๋ว ทัง้ จานวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี)
ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็ นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็ นหน่วย CIS
1.1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่
1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 ในกรณีทกี่ องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กบั
การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
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1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของกองทุนนัน้
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน้
1.1.3 ในกรณีทกี่ องทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟี ดเดอร์
1.2 กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.1
1.2.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2.2 จดทะเบียนซื้อขายใน SET
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝาก ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท Derivativeตามหลักเกณฑ์การลงทุน
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1.1 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ่ ้างอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบัน (Spot Price) หรือราคา
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรือ underlying ที่เป็ นองค์ประกอบ
ของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีซ่ ้ือขายในศูนย์ซ้อื ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized Exchange)
2.2.2 กรณีเป็ นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซ้อื ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) ในประเทศไทย ต้อง
มีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หรือผูค้ า้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุน
สามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ ีสทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
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3. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (Cover Rule)
บริษทั จัดการต้องจัดให้มที รัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระทีก่ องทุนอาจต้องชาระหนี้ตาม
ข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาทีไ่ ด้ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
4. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลดความเสีย่ ง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี ้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
5.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่
ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
5.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่า
ยุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
5.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่ จะลงทุนในต่างประเทศ
บริษทั จัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือประกาศคณะกรรมการตลาดทุน กาหนดดังต่อไปนี้ เว้น
แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ
เพิม่ เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ทัง้ นี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็ นการทาสัญญาในประเทศทีม่ ีหน่ วยงาน
กากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีม่ กี ารซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิก WFE
หรือเป็ นตราสารของบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ และเสนอขายใน GMS
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนอื่นของส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ในข้อ 2 ประเภท
ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนต่างประเทศนี้ ซึ่งมีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีทเี่ ป็ น B/E P/N หรือ SN ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มี
การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อก
ตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้
เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีขอ้ มูลราคาทีส่ ะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดย
ข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซ่งึ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมี
การรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สงจ่
ั ่ ายหรือผู้ออกตั ๋ว ทัง้ จานวนรวมถึง
ดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS ในต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณี เป็ นหน่ วยที่การออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายต่างประเทศ
1.1 กรณีเป็ นหน่วย CIS
1.1.1 มี คุ ณ สมบั ติ แ ละเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ในการลงทุ น เช่ น เดี ย วกั บ ข้ อ ก าหนดส าห รั บ ตราสาร TS ในส่ ว นที่ 1
ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ทีก่ ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซ่งึ เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ กี ารซื้อ
ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแล ทีเ่ ป็ นสมาชิกสามัญของ
IOSCO
1.1.2.3 ในกรณี ที่ MF ไปลงทุ นในห น่ วยของกองทุ น CIS ต่ า งประเท ศ กองทุ น CIS ต่ า งประเท ศดั ง กล่ า ว
ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ห ลั ก เกณ ฑ์ การก ากั บ ดู แ ล การออก กา รเสนอขาย และการจั ด การส าหรั บ กองทุ น
เพื่อผูล้ งทุนรายย่อยของประเทศนัน้
1.1.3 ประเทศที่ ก ากั บ ดู แ ลการเสนอขายหน่ ว ยดั ง กล่ า วมี ม าตรการให้ ค วามคุ้ ม ครองผู้ ล งทุ น อย่ า งเพี ยงพ อ ทั ้ง นี้
ตามรายชื่อประเทศทีส่ านักงานกาหนด
1.1.4 ในกรณีเป็ นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจากัดการกู้ยมื ไว้เฉพาะ
กรณีมเี หตุจาเป็ นในการบริหารสภาพคล่องเป็ นการชัวคราวเท่
่
านัน้ และมีนโยบายการลงทุน ดังนี้ (ไม่ใช้กบั การลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็ นกองทุนรวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
1.1.4.1 มี ก ารลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น เมื่ อ ใช้ วิ ธี ค านวณ ตามสั ด ส่ ว น (pro rata) แล้ ว ได้ ผ ลเป็ นไปตามหลั ก เกณ ฑ์
single entity limit ของ MF นัน้ ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ใช้กบั กรณีทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP
1.1.4.2 มี ก ารลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น เมื่ อ ใช้ วิ ธี ค านวณ ตามสั ดส่ ว น (pro rata) แล้ ว ได้ ผ ลเป็ นไปตามห ลั ก เกณ ฑ์
product limit สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของ MF นัน้
1.1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นัน้
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็ นกองทุนทีม่ ุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นประเภท และชนิด
เดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ และเมื่อนาทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่สามารถลงทุนได้มาคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้อง
ไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของ MF ดังกล่าว
1.1.5 ในกรณีทกี่ องทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เว้นแต่เป็ นกรณีทมี่ คี วามจาเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูล เหตุผลความ
จาเป็ นและค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
1.2 กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.1
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1.2.1 มี คุ ณ สมบั ติ แ ละเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ในการลงทุ น เช่ น เดี ย วกั บ ข้ อ ก าหนดส าหรั บ ตราสาร TS ในส่ ว นที่ 1
ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2.2 จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
ต้องเป็ นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝากต่างประเทศของผูร้ บั ฝาก ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
3. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 2
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ต้องมี Underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
1.1 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ่ ้างอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบนั (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรือ Underlying ที่เป็ น
องค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน Derivatives ได้ตอ่ เมื่อ
2.1 กรณี MFได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.2.1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีซ่ ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized Exchange)
2.2.2 กรณีเป็ นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซ้อื ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) ใน
ต่างประเทศ ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ ยู่
ภายใต้การกากับดูแลโดยหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO
หรือทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนีด้ ว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง สินค้านัน้ ต้อง
เป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ ีสทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (Cover Rule)
บริษทั จัดการต้องจัดให้มที รัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระทีก่ องทุนอาจต้องชาระหนี้
ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาทีไ่ ด้ลงทุนใน Derivatives นัน้ และเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด
4. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลดความเสีย่ ง การลงทุนใน
Derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC Derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี ้อตกลงใน OTC Derivatives ดังนี้
5.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ Derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่
ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
5.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทสี่ ง่ ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่า
ยุตธิ รรมของ Derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
5.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ Derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
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3. ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม :
บริ ษั ท จัด การจะลงทุ น หรื อ มี ไ ว้ ซ่ึ ง หลั ก ทรัพ ย์ หรื อ ทรัพ ย์ สิ น อื่ น หรื อ ห าดอกผลโดยวิ ธี อ่ื น เพื่ อ เป็ นทรัพ ย์ สิ น ของกองทุ น
รวม ตามที่ ส านั ก งานคณ ะกรรมการ ก .ล.ต. หรื อ ประกาศส านั ก งานคณ ะก รรมการ ก .ล.ต. หรื อ ประกาศคณ ะกรรมการ
ตลาดทุ นประกาศก าห นดดั ง ต่ อ ไปนี้ ในกรณี ที่ ส านั ก งานคณ ะกรรมการ ก .ล.ต. หรื อ คณ ะกรรมการตลาดทุ น ประกาศ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษทั จัดการจะลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (Single Entity Limit)
ข้อ
1
2

3
4

5

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี Credit Rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึน้ ไป
2.2 กรณีมี Credit Rating อยูใ่ นระดับ Investment Grade
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในข้อ 1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือข้อ 2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ่ รู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
4.1 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีร่ ฐั บาลเป็ น
ประกัน

ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ออกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตาม
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
5.2.3 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระ ≤ 397 วัน นับแต่
วันทีล่ งทุน ทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ภี าระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒ นาวิสาหกิจขนาด และขนาดย่ อมแห่ ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
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อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ใม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรื อ ไม่ เ กิ น 10% เมื่ อ เป็ นการลงทุ น ใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภู มิลาเนา
อยู่ ต่า งประเทศ โดยเลือ กใช้ Credit Rating
แบบ National Scale ซึ่งประเทศนั น้ ต้ อ งมี
Sovereign rating อยู่ในระดับที่ Investment
grade)
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของตราสารทีล่ งทุน
ใน Benchmark + 5%
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ข้อ

6

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
5.4 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade
5.5 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สนิ ดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
6.1 ตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย หลักทรัพย์สาหรับ (1) 10% หรือ
ผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน
(แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผ่ อู้ อกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไข
Benchmark + 5%
เหตุทอี่ าจทาให้มกี ารเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซ้อื ขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนทีอ่ อกโดยบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุน้ ของบริษทั ดังกล่าวซื้อขายในกระดาน
ซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษทั ทีอ่ ยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจทาให้มกี ารเพิกถอนหุน้ ออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุน้ ทีอ่ ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี้ ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย และเสนอ
ขายตราสารนั ้น ในต่ า งประเทศ หรื อ ผู้ อ อกจัด ตั ้งขึ้ น ตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่
ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็ น
ตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ ≤ 397
วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน และไม่ได้มลี กั ษณะตาม
6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูม้ ภี าระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้อง บุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ี
ลักษณะทานองเดียวกับบุคคลตามข้อ
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน นับแต่
วัน ที่ล งทุ น ต้ องขึ้น ทะเบีย นหรือ อยู่ ในระบบของ regulated
market
6.5 ธุรกรรมดังนี้ ทีค่ ู่สญ
ั ญามี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

7

Grade
6.5.1 OTC Derivatives
6.6 หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือ 3.13.2
ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 ทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สาหรับผู้
ลงทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจ
ทาให้มกี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET
หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี ้อกาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝากผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. Derivatives on Organized Exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิ จการ (Group Limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน
หรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงิน
กับบริษทั ดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะ
สูงกว่า
(1) 25%
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
ใน Benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี ้อกาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. Derivatives on Organized Exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)
ข้อ
1

2

ประเภททรัพย์สิน
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ทีน่ ิตบิ ุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว)
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั ่ าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิมาจากคู
์
่สญ
ั ญาตาม
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
ทรัพย์สนิ ดังนี้
2.1 B/E P/N ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดาเนินการให้มี
การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมาย
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-

-

อัตราส่วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี เว้นแต่เป็ น MF ทีม่ อี ายุ
โครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบ
อายุกองทุน
อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ทีอ่ ายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้ นี้ เฉพาะ MF ทีม่ ี
อายุโครงการ ≥ 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%
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กาหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ รี ะยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 3 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสาร
กึ่งหนี้ก่งึ ทุน ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรือ
คู่สญ
ั ญา (single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating
total SIP ซึ่งได้แก่
3.1 ทรัพ ย์สินตามข้อ 7 ในส่ว นที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุ นที่ค านวณ
ตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
3.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุนหรือ Basel lII ทีม่ อี นั ดับความน่า
เชื่อทีต่ วั ตราสารและ/หรือผูอ้ อกตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ ามารถลงทุน
ได้ (non-investment grade / unrated)
Derivatives ดังนี้
4.1 การเข้าทาธุรกรรม Derivatives ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลด
ความเสีย่ ง (Hedging)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ อี ยู่

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนไม่มขี อ้ กาหนดเกี่ยวกับ product
limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิ จการที่ลงทุน (Concentration Limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
หุน้ ของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

2

ตราสารหนี้ ตราสาร Basel III ของผูอ้ อก
รายใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตรา
สารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี

อัตราส่วน
กรณีทเี่ ป็ นการลงทุนของ MF
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวนหุน้ ของ
บริษทั รวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้
2.1 ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของมูล ค่ าหนี้สิน ทางการเงิน (financial liability) ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ อู้ อกตราสารมีหนี้สนิ ทางการเงิน ทีอ่ อกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนา
มูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สนิ ทางการเงินตาม
งบการเงินล่ าสุด ด้วยก็ได้โดยข้อมู ล หนี้ สิน ทางการเงิน นัน้ จะต้อ งเป็ น
ข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทัวไป
่ และในกรณี ที่ ผู้ออกตราสารไม่ มี
หนี้ สิน ทางการเงิน ตามที่เปิ ด เผยในงบการเงิน สาหรับรอบระยะเวลา
บัญ ชีล่าสุด รวมถึงกรณี ยงั ไม่ค รบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้
แรกของผู้อ อกตราสาร ให้ใช้อัต ราส่ วนไม่ เกิน 1 ใน 3 ของมูล ค่า การ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้น
แต่ ใ นกรณี ที่ ผู้ อ อกตราสารได้ มี ก ารยื่ น แบบ filing ในลั ก ษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณี ที่ก องทุนลงทุ น ในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่
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หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตราส่วน
และมี credit rating อยู่ ใ นระดับ ต่ า กว่ า investment grade หรื อไม่ มี
credit rating ให้ บลจ. ลงทุ นเพื่อกองทุ นภายใต้ก ารจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีที่ผอู้ อกตราสารได้มีการยื่นแบบ
filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็ นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็ นตราสารที่ออก
โดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10.สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
11.สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF หรือ กองทุน CIS
ต่างประเทศ ทีอ่ อกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

“ทัง้ นี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่อง
การลงทุนของกองทุน”
หมายเหตุ: หนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability) ให้พจิ ารณาตามมาตรฐานการบัญชีทผี่ อู้ อกตราสารดังกล่าวได้จดั ทางบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล เช่น International Financial
Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
ส่วนที่ 5 : การดาเนิ นการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนมีคุณสมบัตทิ เี่ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้ขาด
คุณสมบัตใิ นการเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันทีท่ รัพย์สนิ ขาดคุณสมบัติ และจัดส่งต่อผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตภิ ายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่
วันทีท่ รัพย์สนิ นัน้ ขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 6 ในส่วนนี้
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(3) เมื่อบริษทั จัดการสามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัติมคี ุณสมบัตเิ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว
รวมถึงวันทีไ่ ด้จาหน่ายทรัพย์สนิ นัน้ ออกไปหรือวันทีท่ รัพย์สนิ มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีและให้จดั ส่งรายงานต่อ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตใิ ห้เป็ นไปตาม (2) บริษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลตามวรรค
หนึ่ง พร้อมสาเหตุทไี่ ม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการ
นับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีทที่ รัพย์สนิ ในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม่ บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
และจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจน จัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่
บริษทั จัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนด เว้นแต่เป็ นการดาเนินการตามข้อ 5
(3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 6 ในส่วนนี้
(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทไี่ ม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตาม
ประเภททรัพย์สนิ สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน
ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) ภายใน 90 วันนับแต่วนั สุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอ่นื ใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ
(3) (ก)
(4) เมื่อบริษทั จัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทารายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีส่ ามารถแก้ไขให้เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนได้ และจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีส่ ามารถแก้ไขจนเป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนนัน้
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษทั จัดการต้องจัดทารายงาน
ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุทไี่ ม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน และ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีทกี่ องทุนมีหนุ้ ของบริษทั ใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน
(concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบตั ติ าม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบริษทั จัดการต้อง
ดาเนินการดังนี้ดว้ ย
(ก) งดเว้นการใช้สทิ ธิออกเสียงในหุน้ จานวนทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจาเป็ นและสมควรโดยได้รบั การ
ผ่อนผันจากสานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุน้ หรือลดการมีอานาจควบคุม หรือยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ ในกรณีทที่ รัพย์สนิ
เป็ นหุน้ ของบริษทั จดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุน้ ของบริษทั ดังกล่าวเป็ นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็ นผูถ้ ือหุน้
ของบริษทั นัน้ จนถึงหรือข้ามจุดทีต่ ้องทาคาเสนอซื้อ
ความในข้อ 2 มิให้นามาใช้กบั กองทุนรวมฟี ดเดอร์ ในส่วนทีเ่ ป็ นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศทีไ่ ม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit) โดยให้
ดาเนินการตามทีก่ าหนดในข้อ 3 หรือข้อ 4 แล้วแต่กรณี
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3. ในกรณีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ทไี่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ ก่อนวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้
หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณ
ตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit) เป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงาน
ไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิม่ เติมโครงการเพื่อขยายวงเงินสาหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟี ดเดอร์ดงั กล่าวทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้
กับสานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนทีก่ าหนด
(3) ในกรณีทมี่ กี ารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศทีม่ ผี ูร้ บั ผิดชอบการบริหารจัดการกองทุน
ดังกล่าวเป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษทั จัดการกองทุนรวม และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
จากกองทุนรวมฟี ดเดอร์หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนในลักษณะทีซ่ ้าซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจาเป็ นในการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนัน้ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีทอี่ ตั ราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟี ดเดอร์เป็ นไปตามทีก่ าหนดแล้ว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจัดทารายงานข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีอ่ ตั ราส่วนเป็ นไปตามทีก่ าหนด และจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีอ่ ตั ราส่วนการลงทุนเป็ นไปตามทีก่ าหนดนัน้ ”
4. ในกรณีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ทไี่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ หลังวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit) เป็ นเวลา 5 วัน
ทาการติดต่อกัน
(1) ดาเนินการตามข้อ 3 (1)
(2) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จดั ทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันทีอ่ ตั ราส่วนเป็ นไปตามทีก่ าหนด และจัส่งรายงานดังกล่าวต่อ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ 4 (2)
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษทั จัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ่มเติมใน
ทรัพย์สนิ ทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุ นทีก่ าหนด และให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจัดทารายงาน
ตามข้อ 4(3) พร้อมสาเหตุทไี่ ม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงานและผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ 4 (2)
5. ในกรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกาหนดทีส่ ามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณี
ดังต่อไปนี้ จนเป็ นเหตุให้ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกาหนดทีส่ ามารถลงทุนได้ บริษทั อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปได้
(1) กรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิจากการเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มอี ยู่เดิมนัน้ เว้นแต่กรณีตาม (2)
(2) กรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศทีเ่ กี่ยวข้อง แต่
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการต้องดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย
(3) กรณีทกี่ องทุนได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการบริจาค
ในกรณีทมี่ กี ารลงทุนตามข้อ 5 (1) และ (3) ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม
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6. ในกรณีทมี่ เี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็ นอื่นใดทาให้บริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษทั จัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุน ให้บริษทั
จัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ และต้องส่งรายงาน
เกี่ยวกับการดาเนินการของบริษทั จัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผูถ้ อื หน่วยลงทุน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่ ้องแก้ไขให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวทัง้ นี้ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษทั
จัดการสามารถดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ หรือวิธกี ารอื่นๆ ตามทีบ่ ลจ.กาหนด
ส่วนที่ 6 : การดาเนิ นการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่ MF มีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษทั จัดการต้องดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1.1 จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้ เหตุผลที่ทาให้มีการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ม่เป็ นไป
ตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
1.2 ดาเนินการแก้ไขให้สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีทกี่ ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษทั จัดการดาเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ไม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัด การจะได้รบั มติจากผู้ถือหน่ ว ยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้ท างบริษัท จัดการจะไม่นั บช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วัน นับแต่ วนั ที่จ ด
ทะเบียนเป็ นกองทุนรวม หรือในช่วงระยะเวลาทีก่ องทุน
จาเป็ นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทาการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจานวนมาก
ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทาการ ทัง้ นีย้ งั ต้องคานึงถึงประโยชน์ผลู้ งทุนเป็ นสาคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวธิ ีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนเดิมใน
การที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุ นรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมทัง้ เมื่อได้ร บั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบริษัท
จัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ
และในกรณี ที่ค รบก าหนด 90 วันนั บแต่ วนั ที่สดั ส่วนการลงทุ น ไม่ เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุ น แต่ การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไม่มผี ลใช้บงั คับ บริษทั จัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้ เพิม่ เติม
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ภาคผนวก 4
ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เจแปนนิ ส อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2565)
(TH, US, LUX, JP)
วันที่ 3 มกราคม
วันที่ 10 มกราคม
วันที่ 17 มกราคม
วันที่ 11 กุมภาพันธ์
วันที่ 16 กุมภาพันธ์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์
วันที่ 23 กุมภาพันธ์
วันที่ 21 มีนาคม
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 13 เมษายน
วันที่ 14 เมษายน
วันที่ 15 เมษายน
วันที่ 18 เมษายน
วันที่ 29 เมษายน
วันที่ 2 พฤษภาคม
วันที่ 3 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 5 พฤษภาคม
วันที่ 9 พฤษภาคม
วันที่ 16 พฤษภาคม
วันที่ 26 พฤษภาคม
วันที่ 30 พฤษภาคม
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 6 มิถุนายน
วันที่ 20 มิถุนายน
วันที่ 23 มิถุนายน
วันที่ 4 กรกฎาคม
วันที่ 13 กรกฎาคม
วันที่ 18 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 29 กรกฎาคม
วันที่ 11 สิงหาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
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วันหยุดชดเชยวันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศญี่ป่ นุ
วันหยุดทาการของประเทศญี่ป่ ุน
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศญี่ป่ ุน
วันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศญี่ป่ นุ
วันหยุดทาการของประเทศญี่ป่ นุ
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และลักเซมเบิร์ก
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันหยุดทาการของประเทศญี่ป่ นุ
วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศญี่ป่ ุน
วันฉัตรมงคล, วันหยุดทาการของประเทศญี่ป่ นุ
วันหยุดทาการของประเทศญี่ป่ นุ
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลัก ษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันอาสาฬหบูชา
วันหยุดทาการของประเทศญี่ป่ นุ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันหยุดพิเศษ (เพิม่ เติม)
วันหยุดทาการของประเทศญี่ป่ ุน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพนั ปี หลวง และวันแม่แห่งชาติ
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(ประจาปี 2565)
(TH, US, LUX, JP)
-ต่อวันที่ 15 สิงหาคม
วันที่ 5 กันยายน
วันที่ 19 กันยายน
วันที่ 23 กันยายน
วันที่ 10 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 14 ตุลาคม
วันที่ 24 ตุลาคม
วันที่ 1 พฤศจิกายน
วันที่ 3 พฤศจิกายน
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 23 พฤศจิกายน
วันที่ 24 พฤศจิกายน
วันที่ 25 พฤศจิกายน
วันที่ 5 ธันวาคม
วันที่ 12 ธันวาคม
วันที่ 26 ธันวาคม
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วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศญี่ป่ ุน
วันหยุดทาการของประเทศญี่ป่ นุ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และญี่ป่ นุ
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
วันหยุดพิเศษ (เพิม่ เติม)
วันหยุดชดเชยวันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันหยุดทาการของประเทศญี่ป่ นุ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศญี่ป่ นุ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และลักเซมเบิร์ก
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กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล เจแปนนิ ส อิ ควิ ตี้ เป็ นนิ ติ บุคคลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดัง นัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุ น
พรินซิ เพิ ล จากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เจแปนนิ ส อิ ควิ ตี้ ทัง้ นี้ ผลการดาเนิ นงาน
ของกองทุ นเปิ ดพริ น ซิ เพิ ล เจแปนนิ ส อิ ควิ ตี้ ไม่ได้ขึ้ นอยู่ก บั สถานะทางการเงิ นหรือผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทหลัก ทรัพ ย์
จัดการกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด
ผู้ลงทุ นควรลงทุ นในกองทุนรวมนี้ เมื่อมี ความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิ จารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยคานึ งถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
ในกรณี ที่ผ้สู นใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่ มเติ ม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
บริษทั จัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษทั จัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเปิ ด โดยบริ ษทั จัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิ ดความเป็ น
ธรรมต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริ ษทั จัดการ และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู้ล งทุ น สามารถตรวจดู ข้ อมู ล ที่ อ าจมี ผ ลต่ อการตั ดสิ น ใจลงทุ น เช่ น การท าธุ ร กรรมกับ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ องได้ ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th
บริ ษัท จัดการอนุญ าตให้พ นักงานลงทุน ในหลักทรัพ ย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ อ งปฏิ บ ัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่
สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่ บริ ษัทจัดการจะสามารถ
กากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียงได้ที่ทาการของบริษทั จัดการหรือโดย
ผ่านเครื อข่ายอิ นเตอร์เน็ ตของบริ ษัท จัดการ www.principal.th และผู้สนั บสนุ นการขายหรือรับ ซื้อคื นที่ ได้รบั การแต่ งตัง้ จาก
บริษทั จัดการ
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ ม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพันได้ที่บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16
ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th
บริ ษัทจัดการและ/ หรื อผู้ส นับ สนุ นการขายและรับซื้ อคืน หน่ วยลงทุน ที่ บริ ษัทจัดการแต่งตัง้ อาจพิ จารณาขอข้ อมู ล เอกสาร
หลักฐาน เพิ่ มเติ มจากผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคาจากัด
ความของกฎหมายหรือตามที่ หน่ วยงานที่ มีอานาจกาหนด ทัง้ ก่ อน และหรือภายหลังการลงทุ นในกองทุ นไปแล้ว ทัง้ นี้ เพื่อให้
เป็ นไปตามกฎหมายการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่ เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็ นไปตาม
แนวทางปฏิ บตั ิ หรือการตีความ หรือการสั ่งการของหน่ วยงานผู้มีอานาจ ทัง้ นี้ บริ ษทั จัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อ
คืน หน่ ว ยลงทุ นมี ห น้ าที่ ต้ องท าความรู้จ ักตัวตนของลู กค้ า (Know Your Client: KYC) และการพิ สูจน์ ท ราบลู กค้ า (Client Due
Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนมีหน้ าที่ แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการ
รู้จกั ตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิ สูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริ ษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิ บตั ิ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจาเป็ นต้องดาเนิ นการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้ การเปิ ดบัญชี เพื่อใช้บริ การใหม่ การทาธุรกรรมของ
ลูกค้าเดิ ม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปัจจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทัง้ การดาเนิ นการอื่นๆ ตามที่หน่ วยงานผู้มีอานาจกาหนด
แนวทาง

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
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บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด
สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th
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