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• กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศเกำหลี ผู้ลงทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเส่ียงของพอรต์กำรลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 

• กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกำหลี อิควิต้ี  มีกำรลงทุนในกองทุน iShare MSCI South Korea ETF (กองทุนหลกั)  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
ของมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ กองทุนจึงมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ เม่ือน ำเงินบำทไปซ้ือหลกัทรพัย์ บริษัทจดักำรอำจ
ใช้สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรป้องกันควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปล่ียนของกองทุน (Hedging) โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จดักำรกองทุน ซ่ึงพิจำรณำจำกสภำวะของตลำดกำรเงินในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ทิศทำงของค่ำเงิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกัน
ควำมเส่ียง เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้จดักำรกองทุนพิจำรณำว่ำ กำรป้องกันควำมเส่ียงอตัรำแลกเปล่ียนอำจไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ    
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือท ำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ท่ีอำจได้รบั ผู้จดักำรกองทุนอำจไม่ป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปล่ียนหรือ
ป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเพียงบำงส่วนกไ็ด้ ผู้ลงทุนอำจจะขำดทุนหรือได้รบัก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนต ำ่กว่ำ
เงินทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนมีนโยบำยท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ตอบแทน ท ำให้กองทุนรวมน้ีมีควำมเส่ียงมำกกว่ำ
กองทุนรวมอื่น  จึงเหมำะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องกำรผลตอบแทนสูงและรบัควำมเส่ียงได้สูงกว่ำผู้ลงทุนทัว่ไป  

• เน่ืองจำกกองทุนน้ี เป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่ำงประเทศ จึงมีควำมเส่ียงท่ีทำงกำรของต่ำงประเทศอำจออกมำตรกำรในภำวะท่ีเกิดวิกฤตกำรณ์ท่ี
ไม่ปกติ ท ำให้กองทุนไม่สำมำรถน ำเงินกลบัเข้ำมำในประเทศ ซ่ึงอำจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รบัเงินคืนตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

• กำรลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเส่ียงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนอำจได้รบัเงินลงทุนคืนมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำเงินลงทุน
เร่ิมแรกก็ได้ ดงันั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน  เม่ือเห็นว่ำกำรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเหมำะสมกบัวตัถปุระสงค์กำรลงทุนของผู้ลงทุน และ    
ผู้ลงทุนยอมรบัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รบัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำเวลำท่ีก ำหนดในหนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนไม่สำมำรถด ำรงสินทรพัยส์ภำพคล่องได้ตำมท่ีส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนตำมท่ีมี
ค ำสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้ เข้ำใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้ำงอิงในอนำคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้
สอบถำม ผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลใดท่ีท ำให้บริษัทจดักำรและหรือกองทุนภำยใต้กำรจดักำรมีควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย ควำมเส่ียงด้ำนภำษี หรือควำมเส่ียงอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมำย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมำยอื่นทัง้ในและต่ำงประเทศท่ีมีลักษณะ
เดียวกนั 

• กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือช้ีชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้รบัรองถึงควำมถกูต้อง
ของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำยนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลกัษณะสินค้ำ (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

หนังสือชี้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกำหลี อิควิต้ี 
Principal Korea Equity (PRINCIPAL KEQ) 
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  ลกัษณะส ำคญัของกองทุนรวม 

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เกาหลี อคิวติี้ 

(Principal Korea Equity , PRINCIPAL KEQ)  

ประเภทโครงกำร กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดียว (Feeder 
Fund) 

ลกัษณะพิเศษ กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 

นโยบำยกำรลงทุน 1)  กองทุนมีนโยบายน าเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShare MSCI South 
Korea ETF เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลกั (Master Fund) มุ่งลงทุนให้เป็นไปตามดชันี MSCI Korea 
25/50 (ดชันีอ้างองิ) ซึ่งประกอบไปด้วยหุน้ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรพัย์เกาหล ีดัชนีที่อ้างอิงคอืดชันีที่ถ่วง
น ้าหนักด้วยมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาด(free float adjusted market capitalization-weighted)  การ
ก าหนดน ้าหนักต่อผู้ออกหลกัทรพัย์แต่ละรายไม่เกิน 25% ของน ้าหนักดัชนีอ้างองิ และน ้าหนักของผู้ออก
แต่ละรายที่เกนิ 5% รวมทัง้หมดจะต้องไม่เกนิ 50% ของน ้าหนักดัชนีอ้างองิ ดัชนีอ้างอิงจะรวมถึงบริษัท
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป 

กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของทรัพย์สินในหลักทรพัย์ของดัชนีอ้างอิง และใน depositary 
receipts ที่เป็นตวัแทนของหลกัทรพัย์ในดชันีอ้างองิ ส่วนที่เหลอืกองทุนอาจไปลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ไม่ได้
เป็นส่วนประกอบของดชันีอ้างองิที่บรษิัทจดัการเชื่อว่าจะช่วยให้กองทุนเป็นไปตามดชันีอ้างองิ และการ
ลงทุนอื่นๆ ซึ่งรวมถึงสัญญาฟิวเจอร์ ออปชัน่บนสญัญาฟิวเจอร์ ออปชัน่ และสวอปประเภทอื่นๆ  ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง เงินสด และตราสารเทียบเท่าเงินสด รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนตลาดเงิน 
(Money Market Funds)โดยกองทุนหลกัมุ่งให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดชันีอ้างองิก่อนค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของกองทุน 

ในเบื้องต้นกองทุนจะลงทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรฐัฯ แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่นได้ บริษัท
จดัการจงึขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงสกุลเงนิซื้อขายในกองทุนหลกัตามความเหมาะสม 

2)  ส่วนที่เหลอือาจพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีที่มลีักษณะคล้ายเงนิฝาก เงินฝาก ตราสารหน้ีในประเทศที่มี
อายุไม่เกนิ 1 ปี โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อส ารองเงนิไวส้ าหรบัการด าเนินงาน รอการลงทุน หรอืรกัษาสภาพ
คล่องของกองทุน และบริษทัจัดการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย์ หรือ
ทรพัย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธิีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

กำรป้องกนัควำมเส่ียงจำก
อตัรำแลกเปล่ียน 

กองทุนจะท าการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน  

มูลค่ำขัน้ต ำ่ในกำรสัง่ซ้ือหน่วย
ลงทุน 

1,000 บาท 

มูลค่ำขัน้ต ำ่ในกำรขำยคืน
หน่วยลงทุน 

ไม่ก าหนด 

วนัท ำกำรเสนอขำยหน่วย
ลงทุนครัง้แรก 

วนัที่ 1-8 เมษายน 2557 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ
จดักำรกองทุนรวม 
วนัจดทะเบียนกองทุนรวม             

วนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2557 

 

วนัที่ 10 เมษายน 2557 

ป้องกนัควำมเส่ียง
อตัรำแลกเปล่ียน
ตำมดุลยพินิจของ
ผู้จดักำรกองทุน 

ระดบัควำม
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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ควำมเสี่ยงและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม 

1.  ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด (Market Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคาหรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความผนั
ผวนของปัจจยัต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น อตัราดอกเบี้ย ดชันีอ้างอิง และอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ซึ่งส่งผลใหร้าคาของตราสาร
ต่างประเทศ เพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง : BlackRock Investments, LLC ซึง่เป็นผู้บรหิารกองทุน iShare MSCI South Korea ETF จะเป็น          
ผูพ้จิารณากระจายความเสีย่งในการลงทุนในตราสารทุนในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคาหุน้ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมใดอุสาหกรรมหนึง่ได ้ 

2. ควำมเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) : กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ ตราสารที่เกี่ยวขอ้งกับตราสารทุน ทีเ่ป็นของบรษิทัที่
จดทะเบียนในประเทศเกาหลี กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ 
การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่านี้อาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุน 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง : BlackRock Investments, LLC ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน iShare MSCI South Korea ETF ได้มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่ลงทุนอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

3.  ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ หรือขาย     
ตราสารไดแ้ต่ไม่ได้ตามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ได้ หรือตราสารที่มสีภาพคล่องน้อย ทัง้นี้สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึน้อยู่กับ
สภาพขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง : BlackRock Investments, LLC ซึ่งเป็นผูบ้รหิารกองทุน iShare MSCI South Korea ETF จะเน้นลงทุนใน
หลกัทรพัย์ทีม่สีภาพคล่องอย่างเพยีงพอเพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

4.   ควำมเสี่ยงของอตัรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เน่ืองจากเป็นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลี่ยนสกุลเงินบาทเป็นดอลลาร์
สหรฐั (USD) จงึเป็นความเสี่ยงของค่าเงนิทีเ่กดิจากการลงทุนในสกุลเงนิต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนค่า มูลค่า
หน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บัก าไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เกาหล ีอคิวติี้อาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้องกัน
ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยจะใชก้ารวเิคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลัง เพื่อคาดการณ์
ทศิทางอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสีย่งในส่วนนี ้

5. ควำมเสี่ยงจำกกำรท ำสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) 
มากกว่าหลกัทรพัย์พื้นฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมท าให้สินทรพัย์มีความผนัผวนมากกว่าการ
ลงทุนในหลกัทรพัย์พื้นฐาน (Underlying Security) 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดความ
เสี่ยงเท่านัน้ ทัง้นี้ การป้องกันความเสี่ยงดงักล่าว อาจท าให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รบัผลตอบแทนที่ เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยงัคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสญัญา
ดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะท าธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น หรอืธนาคารพาณิชย์ 

6. ควำมเสี่ยงของกองทุนหลกัท่ีลงทุนสำมำรถดูได้จำกหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำร 
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ค ำถำม-ค ำตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

ลกัษณะท่ีส ำคญัของกองทุนรวม 

(1)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีกำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรอืไม ่อย่ำงไร 

เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2)  กองทุนรวมน้ีมีจ ำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด  

1,000 ล้านบาท  

(3) กองทุนรวมน้ีเหมำะสมท่ีจะเป็นทำงเลือกส ำหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ำใด  

• ผู้ลงทุนที่สามารถรบัความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรบัตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต ่ากว่า     
มูลค่าทีล่งทุนและท าใหข้าดทุนได ้

• ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทัว่ไป 

• เหมาะส าหรบัผู้ทีต่้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผนัผวนและ
ยอมรบัความเสีย่งของการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศได้ 

• บุคคลธรรมดาทีต่้องการการลงทุนทีผ่ลตอบแทนไม่เสยีภาษี 

(4) ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• การเปลี่ยนแปลงของ NAV ของกองทุนต่างประเทศ  

• ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนของเงนิตราต่างประเทศ  

• ความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกจิและการลงทุนในต่างประเทศ 

• กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตัวในประเทศเกาหลี ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
ของตนเองดว้ย 

• เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยน ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บั
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

• กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management)    
โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคบั และปัจจยัอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลกัทรพัย์ อัตรา
ดอกเบี้ย อตัราแลกเปลี่ยน และค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้ง จงึมคีวามเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น 

• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มิได้มีว ัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ท าให้กองทุนรวมนี้มีความ
เสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่งทุนในหลกัทรพัย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งินลงทุนในจ านวนทีน่้อยกว่าจงึมกี าไร/ขาดทุน
สูงกว่าการลงทุนในหลักทรพัย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนทีต่้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเสี่ยงได้สูงกว่า   
ผูล้งทุนทัว่ไป 

• การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความ
เหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จดัการกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รบัผลขาดทุน
จากอตัราแลกเปลี่ยนหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได้ 

• กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการแบบเชิงรบัให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี  MSCI Korea 25/50  โดย
ผูจ้ดัการกองทุนไม่มสีทิธคิดัเลอืกหลักทรพัย์รายตัวเพื่อลงทุนเอง หรือไม่สามารถบรหิารการลงทุนแบบปกป้อง (defensive positions) 
ดงันัน้หากดชันี MSCI Korea 25/50 ปรบัตวัลงจะส่งผลใหห้น่วยลงทุนของกองทุนหลกัปรบัตวัลงเช่นกัน 

(5)   กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่ำงไร 

ไม่คุม้ครองเงนิต้น 
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(6)   กำรลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบำยกำรลงทุนต่ำงกนัมีควำมเสี่ยงแตกต่ำงกนัอย่ำงไร ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุกองทุนจะป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

(7) กำรลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (benchmark) ใด ?  

1) ดชันี MSCI Korea 25/50 ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกับค่าสกุลเงิน
บาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 85  

2) ดชันี MSCI Korea 25/50 ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกับค่าสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน 
ประมาณรอ้ยละ 15  

(8)   กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลำบญัชีอย่ำงไร 

วนัทีส่ิ้นสุดรอบบญัช ี:  วนัที ่31 มนีาคม 

วนัทีส่ิ้นสุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 มนีาคม 2558 

       ข้อก ำหนดในกำรซ้ือขำยและโอนหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีวิธีกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร  

1.1 กำรขำยหน่วยลงทุน 

     ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี ่
• บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท์  0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167 
• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
        และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 
ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชซีื้อกองทุน โดยท่าน
สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี้ 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาย่อยหลงัสวน   

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษัทจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ำยผ่ำนธนำคำรธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

RISK SPECTRUM ของประเภทตรำสำรท่ีลงทุน 
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ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาย่อยหลงัสวน   

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทบญัชี ”กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

ศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยและกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภำคผนวก 2 แนบท้ำย 

1.2 กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึงเวลา 
15.00 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศ
ของกองทุนหลัก และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันท าการที่บริษัทจดัการไม่ได้ร ับ
ผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถ้าม)ี 

หากบรษิัทจดัการมกีารแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับวนัและ/หรอืเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัค านวณราคา      
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษัทจดักำรกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผู้ทีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือ

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรแลนด์ แอน เฮ้ำส์ เพ่ือรำยย่อย จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนิ ี

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ชื่อบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
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บุคคลซึ่งโดยปกตมิถีิ่นทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัย์สินของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุ้นส่วนซึ่งจดัใหม้ขีึน้และ
ด าเนินกิจกรรมในอเมริกา บรษิัทจดัการจึงขอสงวนสทิธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กับบุคคลดงัที่กล่าว
มาแล้วขา้งต้น 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก ำหนดเกี่ยวกบักำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และกำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่ำงไร   

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 

• บรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยไดร้บัความเหน็ชอบ
ของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว เช่น 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรพัย์หรือทรพัย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
หรอื  

(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้ร ับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

• มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน
การได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2)   
ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายใหผู้้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว          
ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล า ดบัวนัที่ส่ง
ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร  

• กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึง 15.30 น.(ตามวัน/เวลารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน)  

• กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทำง 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15.00 น.(ตามวนั/เวลาขายหน่วย
ลงทุน)  

ศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยและกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภำคผนวก 2 แนบท้ำย 

(5) กองทุนรวมน้ีก ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดักำรโอนไว้อย่ำงไร 

ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
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(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนได้จำกช่องทำงใด 

ท่านสามารถตดิตามข้อมูลเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนล่าสุด ไดภ้ายใน 2 วนัท าการ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถ
ประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิประกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบ
เผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพิมพ์รายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการและ
จะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

ค ำถำมและค ำตอบเกี่ยวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีกำรออกและส่งมอบหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร  

ม ีบรษิัทจดัการจะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน  ให้
ผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการช าระราคา หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง 

บริษัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการ
จะติดประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบั
ซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถกูจ ำกดัสิทธิในเร่ืองใด ภำยใต้เงื่อนไขอย่ำงไร   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธิ ดงันี้ 

• กรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บริษัท
จดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถ้ือ
หน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวได้เตม็ตามจ านวนทีถ่ืออยู่ 

• ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรพัย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับ
คะแนนเสยีงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กินกว่า1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่ำงไร 

รอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่่วนก ากบัและดูแลการปฏบิตัิงาน  
   ทีอ่ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
   โทรศพัท์ 0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

• ผูดู้แลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
   90 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั กรุงเทพฯ 10500  
   โทรศพัท์ : 1553 

• ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร . 1702 

(4) กำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดงักล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร 

ไม่ม ี
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(5) กำรวำงทรพัยส์ ำหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูล ำเนำในประเทศไทย ? 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มีภมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอ้างองิที่อยูข่องบรษิทั
จดัการเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่้องมกีารวางทรพัย์ 

ค ำถำมและค ำตอบเกี่ยวกบับุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบักำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม  

        (1)  รำยชื่อคณะกรรมกำร 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร์ วเิวยีน พูลล์  ประธานคณะกรรมการ 
• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 
• คุณชอง ชอย วนั    กรรมการ 
• คุณอุเดย์ จายาราม   กรรมการ (มผีลตัง้แต่วนัที ่6 พฤษภาคม 2565) 
• คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        (2)  รำยชื่อผู้บริหำร 

• คุณจุมพล สายมาลา                    ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
• คณุแบรนดา ชู                      ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 
• คณุศุภกร ตุลยธญั                     ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 
• คุณต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 
• คณุปาจรย์ี บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหนา้ฝ่ายธุรกจิกองทุนส ารองเลี้ยง 

ชพีและกองทุนส่วนบุคคล 
• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒันชยั     รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 
• คุณวษิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์              ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหนา้ฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คุณวนิดา ดวงพตัรา                   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตัิงาน 
• คุณรฐัภูม ิบวัส าล ี                     ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิทั 
• คุณสุภชันีย์ จงรกัษ์ลขิติ          ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาและสนับสนุนผลติภณัฑ์  
• คุณวรษิฐ์ โกบุตร                       ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั 
• คุณจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

   (3)  จ ำนวนกองทุนรวมภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565) 

            มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 62 กองทุน 

       (4)  มูลค่ำทรพัยสิ์นสทุธิภำยใตก้ำรบริหำรจดักำรของบริษัท (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565) 

            มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั 79,214,672,598.54 บาท 

         (5)  คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน  

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2564) 
• คณุวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหนา้ฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คณุชนัยกานต์ สวสัดฤิกษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวริยิา โภไคศวรรย ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธ์ุ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวรุณ ทรพัย์ทวกีุล ผูจ้ดัการกองทุน (ลาออกแล้ว มผีลตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2565) 
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• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล ผูจ้ดัการกองทุน (ลาออกแล้ว มผีลตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2565) 
• คุณประพจน์ อ้วนเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณสทิธกิารย์ พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณสุปรดีิ ์สุวพนัธ์, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่13 มกราคม 2565) 
• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่20 มกราคม 2565) 

(6)   รำยชื่อผู้จดักำรกองทุน  (มผีลตัง้แต่วนัที ่29 เมษายน 2565) 

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2549                               ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2546                               ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร์ สาขาจติวทิยาและสาขาสงัคมวทิยา (เกยีรตนิิยม) จาก    
                                             Washington State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2564                                Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,  
                                             บลจ. บวั หลวง จ ากดั 
พ.ศ. 2557 - 2564                      Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds,  
                                             บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - 2557                      Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จ ากดั 
พ.ศ. 2551 - 2556                      ผูจ้ดัการกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ใน   
                                             ภูมิภาคอาเซยีน, บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 
พ.ศ. 2550 - 2551                      นักเศรษฐศาสตร์ วจิยัและกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค, บล. ทสิโก้ จ ากดั 

• คุณวิทยำ  เจนจรสัโชติ, CISA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ.2537-2538     ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน 

พ.ศ.2548-ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2539 – 2547  เจา้หน้าทีบ่รหิาร ส านักงาน ก.ล.ต. 

• คุณวิริยำ โภไคศวรรย ์

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ  KENT STATE UNIVERSITY 

พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551   ปรญิญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 

พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 

พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547 ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์          

ประสบการณ์ท างาน  

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
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พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560   ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จ ากดั 

พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559  นักเศรษฐศาสตร์ บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 

พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพิล จ ากดั 

• คุณธนำ เชนะกลุ, CFA 

      ประวตักิารศกึษา  

     พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

      ประวตักิารท างาน   

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน, บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559  นักวเิคราะห์, ส านักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558  นักวเิคราะห์, ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย. 

• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกลุ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552  ปรญิญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology (KTH) 
ประเทศสวเีดน 

พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544  ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีสาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารท างาน 

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบนั             หวัหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลอืก บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562  ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ส านักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั 

พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทหารไทย จ ากดั 

พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555      ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทสิโก้ จ ากดั 

พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553  Investment Manager บรษิทั ไทยคาร์ดฟิ ประกนัชวีติ จ ากัด 

พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 

พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547  ผูช่้วยจดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 

(7) รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ธนาคาร 

• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทร 0-2626-7777  

    หรอืตวัแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ? 

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท์ 0-2686-9595  

(9) ใครเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ? 

ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2724-5490, 0-2724-5207 

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนดว้ย 
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(10) ใครเป็นผู้สอบบญัชี ? 

ชื่อ : นางสาว ซูซาน  เอี่ยมวณิชชา 

ชื่อ : นาย สุชาต ิพานิชย์เจรญิ 

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 

ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอี่ยมวณิชชา 

ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชย์หานนท์ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ: 

บรษิทั เอส พอีอดทิ จ ากดั 

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ชัน่ 18A เลขที ่ 503/31 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวกีรุงเทพมหานคร 10400  

หรือบุคคลอื่นที่ได้รบัความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักองทุนรวมน้ี 

ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

โทรศพัท์ 0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

Website : www.principal.th 
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ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมย้อนหลงั 

 

 

หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี ไว้แล้ว  
 ** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆที่เกดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์    
            

ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จำกผู้สัง่ซ้ือหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน 

ร้อยละของมูลค่ำทรพัยสิ์น 

อตัรำตำมท่ีระบุไว้ในโครงกำร เกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14 รอ้ยละ 1.50 
o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07  ไม่เรยีกเก็บ 
o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ ตามอตัราค่าธรรมเนียมการขาย ตามอตัราค่าธรรมเนียมการขาย 
o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ตามอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื ตามอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื 
o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 
o ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ ตามที่จ่ายจรงิ 

• อตัรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน : ร้อยละ 34.71 

• Port Folio Duration : ไม่มี 

• ผลขำดทุนสูงสุดตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ -57.1621   

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำก
กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (รอ้ยละของมูลค่ำทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัรำตำมท่ีระบุไว้ใน
โครงกำร 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 เม.ย. 2564  

- 31 มี.ค. 2565 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 เม.ย. 2563  

- 31 มี.ค. 2564 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 เม.ย. 2562 

- 31 มี.ค. 2563 
เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดที่
ประมาณการได้ 
(รอ้ยละต่อปีของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ)ิ** 

ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 1.958 1.956 1.958 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 1.605 1.603 1.605 

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 0.032 0.032 0.032 
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 0.321 0.321 0.321 
o ค่าใช้จ่ายอื่น** ไม่เกนิรอ้ยละ 3.09 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

2.   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได ้  0.204 0.12 0.095 
o ค่าสอบบญัช ี ตามที่จ่ายจรงิ 0.110 0.106 0.083 
o ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าประกาศ NAV ตามที่จ่ายจรงิ 0.011 0.011 0.010 
o ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามที่จ่ายจรงิ 0.079 ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ 0.004 0.003 0.002 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 
(ค่าใช้จ่ายทัง้หมดทัง้ที่ประมาณการได้และประมาณ
การไม่ได้) 

 2.162 2.076 2.053 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์ ตามที่จ่ายจรงิ 0.05 0.15 ไม่ม ี
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รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 

    มูลค่ำตำมรำคำตลำด (บำท)*1  % NAV 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 เงนิฝากธนาคาร                362,036.42  
 

1.34  

 เงนิฝากธนาคารสกุลเงนิต่างประเทศ                 92,892.51  
 

0.34  
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่ำงประเทศ       

 หน่วยลงทุน*2 / ประเทศสหรฐัอเมรกิา           26,670,426.66  
 

98.55  
อ่ืน ๆ             

 ทรพัย์สนิอื่น  677,786.86  
 

2.50 

 หนี้สนิอื่น  (740,825.43) 
 

(2.74) 
มูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ            27,062,317.02    100.00 
หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว   
  

*2 กองทุนหุน้ ETF-Equity-USD / ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

รำยงำนสรปุจ ำนวนเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำกหรือตรำสำรกึ่งหน้ีกึ่งทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตรำสำร 
มูลค่ำตำม 

NAV (%) รำคำตลำด 
(บำท) 

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ 
  

      - ตราสารภาครฐัไทย - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทั   
      เงนิทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 

454,928.93 1.68 

 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอันดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment    
      grade) 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ   
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดักำรคำดว่ำจะลงทุนในตรำสำรกลุ่ม 
(ง) 15% NAV 

  

หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว  
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รำยละเอียดตวัตรำสำรและอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถือ 

 จ านวนเงนิต้น/ 
มูลค่าหน้าตัว๋  

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- - A- 361,991.53 362,036.42 

2 เงนิฝากธนาคาร
สกุลเงนิ
ต่างประเทศ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- - A- 92,892.51 92,892.51 

 หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว    
 

ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม 
 

ผลกำรด ำเนินงำนส้ินสุด  

ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 2565 

นับจำกวนัเร่ิม
โครงกำร 

(10 เม.ย. 57) 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงั (ร้อยละตอ่ปี) 

3 เดือน 

(24 ธ.ค. 64) 

6 เดือน 

(17 ก.ย. 64) 

1 ปี 

(26 มี.ค. 64) 

3 ปี 

(29 มี.ค. 62) 

5 ปี 

(31 มี.ค. 60) 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 8.4696* 9.4038** 9.7882 10.5288 8.193 9.4771 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เกาหลี อคิวติี้ -2.06% -9.06% -11.16% -20.17% 1.11% -2.22% 

ตวัชี้วดั (Benchmark) 2.22% -7.88% -10.05% -14.05% 7.08% 1.54% 

หมายเหตุ :  - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีได้จดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม    
บรษิทัจดัการลงทุน 

- ตวัชี้วดั (Benchmark) คอื 
1) ดชันี MSCI Korea 25/50 ในสกุลเงนิ USD ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท 
ณ วนัที่ลงทุน ประมาณรอ้ยละ 85  

2) ดชันี MSCI Korea 25/50 ในสกุลเงิน USD ปรบัด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน 
ประมาณรอ้ยละ 15  

 * NAV ณ วนัที่ 31 ม.ีค. 2565 
 ** NAV ณ วนัที่ 23 ธ.ค. 2564 
 - ผลการด าเนินงานในอดตี มไิด้เป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาค 
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ภำคผนวก 1 

 

กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุนคอื iShare MSCI South Korea ETF มรีายละเอยีดต่อไปนี ้

ชื่อกองทุน  : iShare MSCI South Korea ETF 

ประเภท  : กองทุนรวมตราสารทุน (ETF) 

อายุโครงการ  : ไม่ก าหนด 

วนัจดัตัง้กองทุน  : 9 พฤษภาคม 2000 

จดทะเบยีนในประเทศ : สหรฐัอเมรกิา (UNITED STATES)   

สกุลเงนิของกองทุน  : USD 

วนัท าการซื้อขาย  : ทุกวนัท าการซื้อขายในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

บรษิทัจดัการ          : BlackRock Investments, LLC   

ผูบ้รหิารเงนิลงทุน : BlackRock Fund Advisors 

ผูเ้กบ็รกัษาทรพัย์สนิของกองทุน  : State Street Bank and Trust Company  

วตัถุประสงค ์ : กองทุนมวีตัถุประสงค์มุ่งลงทุนในตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบดชันีตราสารทุนประเทศเกาหลี
ใต้  

นโยบายการลงทุน  : กองทุนมุ่งลงทุนให้เป็นไปตามดชันี MSCI Korea 25/50 (ดชันีอ้างอิง) ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นที่
ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์เกาหล ี 

ดชันีที่อ้างอิงคือดัชนีที่ถ่วงน ้าหนักด้วยมูลค่าหลักทรพัย์ตามราคาตลาด(free float adjusted 
market capitalization-weighted) การก าหนดน ้าหนักต่อผูอ้อกหลกัทรพัย์แต่ละรายไม่เกนิ 25% 
ของน ้าหนักดชันีอ้างอิง และน ้าหนักของผู้ออกแต่ละรายที่เกิน 5% รวมทัง้หมดจะต้องไม่เกิน 
50% ของน ้าหนักดชันีอ้างอิง ดชันีอ้างอิงจะรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลาง ซึ่งอาจมี
การเปลี่ยนแปลงไดเ้มื่อเวลาผ่านไป 

กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของทรพัย์สนิในหลกัทรพัย์ของดชันีอ้างองิ และใน depositary 
receipts ที่เป็นตัวแทนของหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิง ส่วนที่เหลือกองทุนอาจไปลงทุนใน
หลักทรพัย์ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงที่บริษัทจัดการเชื่อว่าจะช่วยให้กองทุน
เป็นไปตามดชันีอ้างองิ และการลงทุนอื่นๆซึ่งรวมถึงสญัญาฟิวเจอร์ ออปชัน่บนสญัญาฟิวเจอร์ 
ออปชัน่ และสวอปประเภทอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องกับดชันีอ้างอิง เงนิสด และตราสารเทยีบเท่าเงนิสด 
รวมถงึหน่วยลงทุนของกองทุนตลาดเงนิ (Money Market Funds) 

กองทุนมุ่งใหผ้ลตอบแทนเป็นไปตามดชันีอ้างอิงก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุน 

การจ่ายเงนิปันผล : ม ี

ตวัชี้วดัของกองทุน (Benchmark)  : MSCI Korea 25/50 Index (Bloomberg Index ticker : M1KR2550) 

คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม  

ค่าธรรมเนียมรวม      : 0.59% 

Bloomberg ticker     : EWY US Equity 

ISIN code      : US4642867729 

CUSIP        : 464286772 
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กองทุน iShare MSCI South Korea ETF  ที่จดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมริกา เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (Retail Fund) 
ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภท    
เฮจ็ฟันด์ (hedge Fund)  

รายละเอียดของกองทุน iShare MSCI South Korea ETF  แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ท่าน
สามารถดูขอ้มูลของกองทุนหลกัเพิม่เติมไดท้ี:่ https://www.ishares.com/us/products/239681/ishares-msci-south-korea-capped-
etf  

ขอ้ความในส่วนกองทุนหลกัไดถู้กเลือกมาเฉพาะส่วนที่ส าคญัซึ่งแปลมาจากฉบบัภาษาอังกฤษ ดงันัน้กรณีทีม่ีความไม่สอดคล้องหรือ
แตกต่างกบัทางต้นฉบบัภาษาองักฤษ ใหถ้อืตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์ 

อนึง่ กองทุนหลกัอาจมีการแก้ไขเพิม่เตมิ หรือเปลี่ยนแปลงการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ของกองทุนหลักได ้หรอืใน
กรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ ซึ่งบริษัทจดัการเหน็ว่าไม่ส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคญั บริษทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะแก้ไข/เพิม่เตมิ/เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลกัโดยถือ
ว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบตามทีป่ระกาศส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

 

 

ผลการด าเนินงานยอ้นหลังกองทุนหลกั Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund - I Class Accumulation Units : 

 

 
 

ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

ทีม่าของข้อมูล : Fund Fact Sheet ของกองทุนหลกั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565: 
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ภำคผนวก 2 

             1. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก 

  1.1 การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม)  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะจัดส่งและด าเนินการใหผู้้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั พรอ้มกับค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทุน และบรษิัทจดัการจะ
จดัใหม้ีหนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว ้ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของของผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสือชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มือผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ทีย่งัไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ี่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนื ในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรบัผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะไดร้บัอนุญาต
จากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดำ  

ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสอืบรคิณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจ   ลงนามของนิติ
บุคคล  

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้ีอ านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

หนงัสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

  1.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วิธีกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
และเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ี่  

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีัญชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้ 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ ผูส้นใจสามารถสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัท
จดัการ  

วนัเวลำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรก ตามทีร่ะบุในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ผู้สัง่ซื้อสามารถท าการสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ัง่ซื้อสามารถท าการ
สัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
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ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีที่
สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจ านวนเงนิทุนโครงการทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

รำคำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน บวกดว้ย
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท 

รำคำสัง่ซ้ือกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใช้ราคาขายที่ค านวณได้เมื่อสิ้นวนัท าการที่ได้รบัเงินจากกองทุนต้นทาง เป็น
เกณฑ์ในการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลี่ยนเขา้  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะถอืว่าวนัทีค่ าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีมคีวามสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็นวนัท าการขายหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจดัการได้รบัค าสัง่ซื้อ หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์และบรษิัท
จดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง  

กำรส่งค ำสัง่ซ้ือและช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงิน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด้ 

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ ามี) พรอ้มช าระราคาซื้อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน 
โดยช าระด้วยเงนิสด เชค็ ดราฟต์ (เชค็หรือดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงินฝากซึ่งบรษิัทจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน) ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

ส าหรบัเช็คหรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบัญชีเงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบัญชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บี ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรพัย์   ชื่อบญัชี “บัญชจีอง
ซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เกาหล ีอคิวติี้” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ไม่ใช่  ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด 
(มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย์ ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เกาหล ีอคิวติี้”  

(3)  บญัชีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษทัจดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้น
หนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ  

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การช าระดว้ยเงินสด บรษิัทจดัการจะต้องสามารถเรียกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้
หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ โดยกรอก
รายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่ริษทัจดัการก าหนด และหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ส่งโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

3. เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รบัค าสัง่ซื้อและได้รบัช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สัง่ซื้อ
เรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อให้แก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถน าเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ มาช าระ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เกาหล ีอคิวติี้” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วนัท าการนับแตว่นัที่ที่
ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนได้ถึงวนัสุดท้ายของการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก 
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หากวนัที่ที่ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกับวนัท าการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก กองทุน
เปิดปลายทางจะไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ด้เปิดการเสนอขายไปแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะถอืว่าผู้สัง่ซื้อท า
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การบรหิาร
ของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

  1.3   เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

1.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุน และบริษทัจดัการหรอืนายทะเบียนได้ท ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซื้อแล้ว สิทธิของผู้ถอืหน่วย
ลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย 

 ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพิกถอนการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได้  

1.3.2  ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถเรยีกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ขายหน่วย
ลงทุนให้กบัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ และกรณีทีเ่ป็นเชค็หรอืดราฟต์ บรษิทัจดัการจะส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืใหก้ับผูส้ัง่ซื้อภายใน 
15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้้สนับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

1.3.3  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้
เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

  1.4   การจดัสรรหน่วยลงทุน  

1. ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิัทจดัการสามารถ
เรยีกเก็บไดจ้ริง บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงนิทีบ่ริษทัจดัการสามารถเรียกเกบ็เงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยพจิารณาตามวนัทีส่ัง่ซื้อ 
และไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวนแล้ว 

3.  ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการบรษิทัจดัการจะจดัสรร
หน่วยลงทุนตามจ านวนที่สัง่ซื้อ ทีไ่ดร้ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยพจิารณาตามวนัทีไ่ด้รบัใบค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

 บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิัทจดัการได้รบัช าระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ด
ทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อน
ได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้รบัช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มีการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
พรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ัง่ซื้อ
และที่สามารถจดัสรรได้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata) ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาตามความเหมาะสมโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน  โดยรวม หรือท าใหเ้กิด
ความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรอืกองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรร
หรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมด โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

4. บริษัทจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 
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  1.5  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

1.5.1   เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณีดงัต่อไปนี้ ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้
และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 ราย  

(2) ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด  

(3) ในกรณีทีม่เีหตุอนัจ าเป็นและสมควร ท าใหก้องทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนและ
วตัถุประสงค์ของกองทุนได ้ 

1.5.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่าง หรอืหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรกได ้โดยบริษทัจดัการจะรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 
วนันับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั ้น และให้การอนุมัติจัดตั ้งกองทุนสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงนิที่ได้รบัจากการจ าหน่าย
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตาม
สดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ได้
อนัเน่ืองจากความผดิพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษทัจดัการจะช าระดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละเจ็ดครึ่งต่อปี
นับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการช าระเงนิค่าจองซื้อจนครบถ้วน 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วย
ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการคืนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่ ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการเป็นอย่างอื่นได้ 

1.5.3 ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่
จดัสรรทัง้หมด บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่มี
ดอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถัดจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เว้นแต่ในกรณีที่
สมควรและจ าเป็นจนท าใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลาขา้งต้น 

วิธีกำรจ่ำยคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน  

บริษทัจดัการจะโอนเงินหรอืช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ ตาม
รายละเอียดในค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในค าขอเปิดบัญชี
กองทุนรวม หรือกรณีอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวิธกีารในค าขอเปิดบญัชีกองทุนของผูส้ัง่ซื้อ
ได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจ่ายคืนเงินดงักล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ บริษัท
จดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน เป็นผู้ด าเนินการคืนเงินดงักล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทน
บรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดัเจน และ
บรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะ
ไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจริง และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัทจดัการภายใน 3 วนั นับแต่
วนัที่มกีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้สัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บั 
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เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัท
จดัการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

   2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก 

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม 

 2.1  การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

2.1.1   ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะจดัส่งและด าเนินการให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญัที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมกับค า
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ผูท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ทีท่ า
การทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสือชี้ชวน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต 

2.1.2   ส าหรบัผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีด
ในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวม
ตอ่ไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดำ 

• ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้ี
อ านาจลงนามของนิติบุคคล 

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้ีอ านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 

• ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 

• หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

  2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2.1   การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสาร
ประกอบการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ี ่

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ีบญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง 
    โทรสารได ้หรอื 

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

วนัเวลาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
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ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการขายหน่วยลงทุน ในเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์
ไทย ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15.30 น. โดยบรษิัทจดัการจะก าหนดวนัเริ่มท าการขายหน่วยลงทุนภายใน 
30 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท า
การของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่
บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถ้าม)ี 

บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ 
ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่
บรษิัทจดัการเหน็สมควร โดยจะแจ้งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัท
จดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

ราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ภายใน 2 วันท าการ 
หลงัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท 

การส่งค าสัง่ซื้อและช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

 1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงิน ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิัทจดัการอาจ
ด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

 2.  ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) 
พร้อมช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ทีบ่ริษทัจดัการ
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดย 

   ช า ระด้ วย เงิน สด  เช็ค  ด ราฟ ต์  ค าสั ง่หั ก บัญ ชี ธน าค าร  ห รือวิ ธีก ารอื่ น ใดที่ บ ริษั ท จัด ก าร   
  ยอมรบั 

ส าหรบัเช็คหรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบัญชีเงินฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบัญชอีื่นใดทีบ่รษิัทจดัการเปิด
ไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน 

 (1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บัญชกีระแสรายวนั 
ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ” 

 (2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีไ่ม่ใช่ธนาคารซไีอเอ็มบ ี
ไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชกีระแสรายวนั ชื่อบัญช ี“บลจ.พรินซิเพลิ เพื่อจองซื้อหน่วย
ลงทุน” 

 (3)  บญัชีอื่นใดที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะระบุ
รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระด้วยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเก็บเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้ 

ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้
โดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการก าหนด 
(ถ้ามี) ส่งโทรสารพร้อมหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิีการที่บรษิัทจดัการยอมรบั ไปยงั
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  
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3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนได้รบัค าสัง่ซื้อและได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
จากผูส้ัง่ซื้อเรยีบร้อยแล้ว บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อใหแ้ก่ผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

  2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

2.3.1   การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษทัจดัการไดร้บัเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้้สัง่ซื้อแล้ว สทิธิของผู้
ถอืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

  ในกรณีทีก่ารช าระเงนิด้วยค าสัง่หกับญัชธีนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิจากธนาคาร
ของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้
และจะด าเนินการน าส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้คืนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ไดร้บัเช็ค
หรือดราฟต์นัน้คืนจากธนาคารผู้เรยีกเก็บ ทัง้นี้บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อ
คนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

2.3.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มมูีลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธขิอง
กองทุน โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือ
ท าให้เกดิความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรือกองทุน บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

  2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิัทจดัการไดร้บัช าระ
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดช้ าระค่าซื้อหน่วย
ลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัท
จดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ซื้อและที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซื้อ (Pro 
Rata)  

2.4.2  ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้ อหน่วยลงทุนที่บริษัท
จดัการสามารถเรียกเก็บได้จริงในวนัท าการขายที่บริษัทจดัการท ารายการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.4.3  บรษิทัจดัการหรือนายทะเบียนจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัท าการถัดจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนของค าสัง่ซื้อนัน้ ๆ เว้นแต่
บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการจดัสรรแล้วให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตาม
วรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

2.4.4  ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือ
ท าให้เกดิความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรือกองทุน บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผูส้ ัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ  
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2.4.5. บริษัทจดัจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 

  2.5 การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จดัสรร
ทัง้หมด บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบี้ย 
ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วธิกีารจ่ายคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการจะโอนเงิน น าฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สัง่ซื้อ หรือช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 

เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมของผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในค าขอเปิดบัญชีกองทุ นรวม หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการไม่
สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบัญชกีองทุนของผูส้ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่าย
คนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได้  

 เงื่อนไขอื่น ๆ  

 1.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จดัการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

 2.  บริษทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเตมิวิธกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอียดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่
ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อขายหน่วย
ลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

 2.1 การซื้อหน่วยลงทุนแบบอัตโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

2.2 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทาง
อเิล็กทรอนิกส์ทัง้หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic 
Teller Machine) บรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ (Telebanking) อินเทอร์เน็ต หรอืสื่ออื่นใดทีม่ีลักษณะเดียวกัน 
ทัง้นี้การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

2.3 การซื้อหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ท าได ้ 

3.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดย
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอียดการใหบ้รกิาร
ดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

4.  กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดัเจน และ
บริษทัจดัการไม่สามารถใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยนัข้อมูลได้ไม่ว่าดว้ยเหตุใด บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่
จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจริง และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนั นับ
แต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้สัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุ  
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       ใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตาม   
       ขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5.   บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท าธุรกรรม
ใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.   บรษิัทจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ
หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้สงวนสิทธใินการขายหน่วยลงทุนให้ผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

7.   บริษทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่บรษิัทจัดการ
เห็นสมควร ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งใหผู้้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าและบรษิทัจดัการจะประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการที่
ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนทีใ่ช้ในการรบัซื้อ
คืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจดัการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณี
จ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

8. ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมจ าป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนให้
แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อันเนื่ องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อ
ขายทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวาม
จ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแล้ว 

   3. รำยละเอียดกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

      3.1 วธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน   

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  

1)  ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบริษัทจดัการในช่วงระยะเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรือหวัขอ้การเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครัง้แรก หรือหวัข้อการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เว้นแต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิัท
จดัการเป็นอย่างอื่น  

2)  บรษิทัจดัการจะเริม่รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกเมื่อกองทุนเป็นไปตามเงื่อนไข
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิล้ว หรอืหลงัครบ 12 เดอืน   

 ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ มายงักองทุนนี้
สามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน ค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวม (เฉพาะผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชกีองทุน
รวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ได้ทีท่ี่ท าการทุก
แห่งของบริษัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน ในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจ้ง
เพิม่เติมในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิทัจดัการก าหนด (ถ้ามี) พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เมื่อบริษทัจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว 
ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการ
เป็นอย่างอื่นได ้  

 ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะยกเวน้ข้อก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้   

 (ส าหรบัผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบค า
ขอเปิดบัญชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏบิัตเิช่นเดียวกับ
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การเปิดบัญชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็น
อย่างอื่น)   

 กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง  

 บริษทัจดัการจะเริ่มรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนปกติเมื่อกองทุนเป็นไปตามเงื่อนไขการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัแิล้ว 
หรอืหลงัครบ 12 เดอืน   

 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจดัการ 
สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือ
เอกสารอื่นใดที่บริษทัจดัการก าหนด (ถ้ามี) (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัได้ทีบ่รษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรบั
ซื้อคืนในวนัและเวลาท าการ หรือช่องทางอื่นทีบ่รษิัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ี่บรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื และบรษิทัจดัการ
จะด าเนินการน าเงนิที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 
ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการ
ก าหนด เมื่อบรษิทัจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้  

      3.2 วนั เวลา สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน   

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง   

1)  ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบริษัทจดัการในช่วงระยะเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยต้องเป็นไปตามวนั เวลาในหวัข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัข้อการเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครัง้แรก หรือหวัข้อการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เว้นแต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิัท
จดัการเป็นอย่างอื่น  

2)  เมื่อกองทุนเป็นไปตามเงื่อนไขการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิแล้ว หรือหลังครบ 12 เดือน ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น.   

 บริษัทจดัการก าหนดให้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศ
ของกองทุนหลัก และวนัท าการของประเทศทีเ่กี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่บริษทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบ
จากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถ้าม)ี  

  ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ าว ตามที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร โดยจะแจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจดัการ และ/หรอืผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี  

 กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง   

 เมื่อกองทุนเป็นไปตามเงื่อนไขการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิล้ว หรอืหลังครบ 12 เดอืน  ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.00 น.   

 บรษิัทจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และ  วนัท าการของประเทศ
ของกองทุนหลัก และวนัท าการของประเทศทีเ่กี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่บริษทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบ
จากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถ้าม)ี   

 ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร โดยจะแจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจดัการ และ/หรอืผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี  
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         3.3 ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน   

 กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง   

 เมื่อกองทุนเป็นไปตามเงื่อนไขการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิล้ว หรอืหลงัครบ 12 เดอืน และกองทุนเปิดรบัค าสัง่ซื้อ
ขายหน่วยลงทุนตามปกตแิล้ว  ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมูลค่าหน่วยลงทุน ณ  สิ้นวนัท าการซื้อขายทีบ่รษิทัจดัการหรอื 
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีไ่ดร้บัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอื เอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ทีส่มบูรณ์และ
บรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว บวกดว้ยค่าธรรมเนียม
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  

 กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง   

 เมื่อกองทุนเป็นไปตามเงื่อนไขการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิแล้ว หรือหลังครบ 12 เดือน และกองทุนเปิดรบัค าสัง่ซื้อ
ขายหน่วยลงทุนตามปกติแล้ว  ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท าการซื้อขายที่บรษิัทจดัการ
ไดร้บัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ   ก าหนด (ถ้ามี) ทีส่มบูรณ์ และไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนเรยีบรอ้ยแล้ว 
หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  

   เงื่อนไขในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน   

1. กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมีจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่า
หน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลทีป่รากฏตามสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท า
ให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า (ถ้ามี) บรษิัท
จดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง   

 ทัง้นี้หากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่าดงักล่าว บริษทัจดัการจะติด
ประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ 
ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ   

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด   

   เงื่อนไขอื่นๆ   

1. บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหน่วย
ลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้ริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการ
ทุกแห่งของบริษทัจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้  

1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทาง
อเิล็กทรอนิกส์ทัง้หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอัตโนมตั ิ(Automatic 
Teller Machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telebanking) อนิเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มลีักษณะเดียวกนั ทัง้นี้
การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

1.2 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดย
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอยีดการให้บริการ
ดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน   

3. บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบั
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ซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียด
โครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรือกองทุน บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้สัง่สบัเปลี่ยนก่อนการ
ด าเนินการ   
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ภำคผนวก 3 

ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนหรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ 

บริษัทจดัการจงึอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการก.ล.ตก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการก.ล.ต หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมีประกาศแก้ไขหรอืเพิ่มเติมประเภทหรอืลักษณะของ
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น 

สว่นท่ี 1 : ตรำสำร TS (transferable securities)  
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัย์สนิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ในขอ้ 1 ประเภท    
    ของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศนี ้ซึ่งมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑ์ที ่  
    ครบถ้วน ดงันี้  
    1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามูลค่าเงนิลงทุนในตราสาร      

 1.2 สามารถเปลี่ยนมือได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการใหม้กีารรบัโอน
สทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3 มขีอ้มูลเกี่ยวกบัตราสารทีถู่กต้องครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเขา้ถึงไดเ้พื่อน ามา
ประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขี้อมูลราคาทีส่ะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวต้องอ้างองิ
จากแหล่งขอ้มูลทีเ่ชื่อถือไดซ้ึ่งจดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล  

2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  
    2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ B/E หรอื P/N    
         ดงักล่าวต้องมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  
         2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
         2.1.2 ธนาคารออมสนิ  
         2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
         2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
         2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
         2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
         2.1.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
         2.1.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผู้รบัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  
         ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวน   
         รวมถงึดอกเบี้ย (ถ้าม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย  

สว่นท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   

ต้องมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนดงันี้ 
1.กรณีเป็นหน่วยท่ีกำรออกอยู่ภำยใต้บงัคบักฎหมำยไทย 

   1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS  

1.1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้    
        1.2 และขอ้ 1.3  

1.1.2  ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้ับการลงทุนในหน่วย 
CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  
1.1.2.1 มกีารลงทุนในทรพัย์สนิซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ 
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1.1.2.2 มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity  
          limit ของกองทุนนัน้  

                1.1.2.3 มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit 
ส าหรบัทรพัย์สนิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  

                1.1.2.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน้  

 1.1.3 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์  

          1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1  

 1.2.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 
1.2 และขอ้ 1.3  

 1.2.2 จดทะเบยีนซื้อขายใน SET  

     ส่วนท่ี 3 : ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก  

     ต้องเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์   

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อที่อยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงินต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผู้รบัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภท Derivatives  ตำมหลกัเกณฑ์กำรลงทุน  

1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีUnderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ดงันี้ 

1.1 อตัราแลกเปลี่ยนเงนิ 

 ในกรณีที่ Derivatives อ้างอิงกับราคาของ Underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (Spot Price) 
หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ทีเ่ป็น
องค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2.  เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1  กรณี MF ไดร้ะบุเกี่ยวกบัการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้

2.2.1  สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีซ่ื้อขายในศูนย์ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized Exchange) 

2.2.2  กรณีเป็นสญัญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) ในประเทศ
ไทย ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีม่ีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ตวัแทนซื้อขายสญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้า หรอืผูค้า้สญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

       2.3  ในกรณีทีจ่ะต้องมีการช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง สนิค้านัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิที่กองทุน    
    สามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 
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3. หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัย์สนิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (Cover Rule) 

 บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรพัย์สนิของกองทุนที่มีคุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาร ทีก่องทุนอาจต้องช าระ  
 หนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน Derivatives  นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ  
 ก.ล.ต. ก าหนด 

4. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 

 ในกรณีที่บริษัทจัดการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน   
 Derivatives ดงักล่าวต้องเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

 บรษิทัจดัการ ต้องจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี ้

5.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนัสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ให้ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวนัท าการ
ถดัไป 

5.2 ในกรณีทีเ่กิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมนีัยส าคญั ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้
มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารล้างฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในต่ำงประเทศ :  

บรษิัทจดัการจึงอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรือมปีระกาศแก้ไขหรือเพิ่มเตมิประเภทหรอืลกัษณะ
ของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น 

ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรือสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรอืเป็นการท าสญัญาในประเทศที่มี
หน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ที่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีม่กีารซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ
ทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนท่ี 1 : ตรำสำร TS (transferable securities)  
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัย์สนิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ในขอ้ 2 ประเภทของหลกัทรพัย์    
    หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนต่างประเทศนี ้ซึ่งมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดงันี้  

    1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามูลค่าเงนิลงทุนในตราสาร  

    1.2 สามารถเปลี่ยนมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอน
สทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

    1.3 มขีอ้มูลเกี่ยวกบัตราสารทีถู่กต้องครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บลจ.สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามา
ประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขี้อมูลราคาที่สะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวต้องอ้างองิ
จากแหล่งขอ้มูลทีเ่ชื่อถือไดซ้ึ่งจดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล  

2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เติมจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  
    2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ B/E หรอื P/N    
         ดงักล่าวต้องมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  
         2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
         2.1.2 ธนาคารออมสนิ  
         2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
         2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
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         2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
         2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
         2.1.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
         2.1.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผู้รบัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  
         ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวน   
         รวมถงึดอกเบี้ย (ถ้าม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย  

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS ในต่ำงประเทศ 

ต้องมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนดงันี้ 

1.กรณีเป็นหน่วยท่ีกำรออกอยู่ภำยใต้บงัคบักฎหมำยต่ำงประเทศ 

 1.1  กรณีเป็นหน่วย CIS  

       1.1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 
และขอ้ 1.3  

       1.1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้  

              1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ทีก่ ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์และ
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ซึ่งเป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่กีารซื้อ
ขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

              1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแล ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ 
IOSCO  

              1.1.2.3 ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุนรายย่อยของประเทศ
นัน้  

     1.1.3  ประเทศทีก่ ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุน อย่างเพยีงพอ ทัง้นี้ ตามรายชื่อ
ประเทศทีส่ านักงานก าหนด  

    1.1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวต้องมกีารจ ากดัการกู้ยมืไวเ้ฉพาะ
กรณีมเีหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  

             1.1.4.1 มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity 
limit ของ MF นัน้ ทัง้นี้ หลกัเกณฑ์ดงักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัย์สนิทีเ่ป็น SIP  

             1.1.4.2 มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit 
ส าหรบัทรพัย์สนิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้  

             1.1.4.3 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นัน้ในกรณีกองทุน CIS 
ต่างประเทศที ่MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุน ในทรพัย์สนิซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF 
สามารถลงทุนได ้และเมื่อน าทรพัย์สนิทีไ่ม่สามารถลงทุนไดม้าค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกนิ
รอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MFดงักล่าว  

     1.1.5 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร์ เวน้แต่เป็น กรณีทีม่คีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก ส านักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจดัใหม้กีารเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความ
จ าเป็นและค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวข้องกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชี้ชวนดว้ย  
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1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 2.1  
     1.2.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ใน   
             ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
     1.2.2 จดทะเบยีนในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกต่ำงประเทศ  

 ต้องเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศของผูร้บัฝาก ดงันี ้

1. ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชิก 

3. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผู้รบัฝากตาม 1 – 2 

ส่วนท่ี 4 :  ธุรกรรมประเภท Derivatives  ตำมหลกัเกณฑ์กำรลงทุน  

1.  ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีUnderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงันี้ 

1.1   อตัราแลกเปลี่ยนเงนิ 

ในกรณีที่ Derivatives อ้างอิงกับราคาของ Underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot 
price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ 
Underlying ทีเ่ป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1 กรณี MFได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชดัเจนใน
โครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี ้

2.2.1 สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีซ่ื้อขายในศูนย์ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized Exchange) 

2.2.2 กรณีเป็นสญัญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) ใน
ต่างประเทศ ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบุิคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ยู่
ภายใต้การก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO 
หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

2.3  ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง สินค้านัน้ต้องเป็นทรพัย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3.  หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัย์สนิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการต้องจดัให้มทีรพัย์สนิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจต้องช าระ
หนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้น สุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน Derivatives นั ้น และเป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

4.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่บริษัทจัดการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน 
Derivatives ดงักล่าวต้องเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ต้องจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี ้

5.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิัทจดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ย
ของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.    ใหค้ านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมภายในวนัท า
การถดัไป 
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5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมนีัยส าคญั ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้ง
มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารล้างฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

 3. ตำรำงสรปุอตัรำส่วนกำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

 บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิ  
 ของกองทุนรวม ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
 ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วน  
 การลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญำ (Single Entity Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment     
      Grade แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 ส่วน
ที ่2 ขอ้ 1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อก
ตราสารมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

4.1  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตรา
สารทีร่ฐับาลเป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 

(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรอืผู้มี
ภาระผูกพนัมภูีมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้Credit 
Rating แ บ บ  National Scale ซึ่ งป ร ะ เท ศ นั ้ น ต้ อ งม ี
sovereign Rating อยู่ในระดบัที ่Investment Grade)  

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 

5.1   เป็นตราสารหนี้ ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายหลกัทรพัย์ 

5.2.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ    ≤ 
397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะตาม 
5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผูกพนัตามตราสาร
ดงักล่าวต้องเป็นบุคคลดงันี้ 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ย
ธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใด 
จะสูงกว่า 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 

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

5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด และ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่ง
ประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade 

5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั 
นับแต่วนัทีล่งทุน ต้องขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ 
regulated market  

6 ทรพัย์สนิดงันี้  

6.1   ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย 
หลักทรพัย์ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
ตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการ
แก้ ไข เหตุ ที่ อาจท าให้ มี ก ารเพิ ก ถอนก ารเป็น
หลักทรัพย์ซื้ อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตัง้ขึ้นไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของ
บรษิัทดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรพัย์
ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิก
ถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ) 

6.3   หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขาย
ตาม 6.1 

6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้  

6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมาย
ไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ 
หรือผู้ออกจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้าหนักของทรพัย์สนิทีล่งทุนใน Benchmark +5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้ร ับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 
หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 มี  Credit Rating อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ  Investment 
Grade 

6.4.3 เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้

6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
หรือ ในตลาดซื้ อข ายหลัก ท รัพ ย์
ต่างประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing 

6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวัน
ช าระหนี้ ≤ 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน 
และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 
6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดงักล่าวต้อง บุคคลดงันี้ 

6.4.3.3.1  บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 
5.2.3.9 

6.4.3.3.2  สถาบันการเงินระห ว่าง
ประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น
สมาชกิ 

6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศ
ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ ท า น อ ง
เ ดี ย ว กั บ บุ ค ค ล                                               
ต า ม ข้ อ  6.4.3.3.1 – 
6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี้ > 
397 วนั นับแต่วนัที่ลงทุน ต้องขึน้ทะเบียนหรือ
อยู่ในระบบของ regulated market 

6.5  ธุ รก ร รมดังนี้  ที่ คู่ สัญ ญ ามี  Credit Rating อยู่ ใน  
 ระดบั Investment Grade 

      6.5.1  OTC Derivatives 

6.6  หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 
หรอื 3.13.2 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 ทีจ่ดทะเบียนซื้อขายหรือ
อยู่ ในระหว่าง IPO เพื่ อการจดทะเบียนซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรพัย์ ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ 
SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่
ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

เหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจาก
การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรพัย์
ต่างประเทศ) 

7 ทรพัย์สนิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกนิ 5% 

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัย์สนิดงันี้ ไม่มขี้อก าหนดเกี่ยวกบั Single Entity Limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา แล้วแต่กรณี 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2.Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัย์สนิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่ม
กจิการเดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทาง
การเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  

      

 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แล้วแต่ 
อตัราใดจะสูงกว่า 

(1)  25%  

(2)  น ้าหนักของทรพัย์สนิทีล่งทุน 

      ใน Benchmark + 10%  

 

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัย์สนิดงันี้ ไม่มขี้อก าหนดเกี่ยวกบั Group Limit 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

2.Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ที่
นิตบุิคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาใน
ต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย 
หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้
ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อที่อยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัย์สนิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจาก
คู่สญัญาตาม Reverse Repo หรอื securities lending 
หรอื Derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญช ีเวน้แต่
เป็น MF ทีม่ีอายุโครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลี่ยตาม
รอบอายุกองทุน 

-  อตัราขา้งต้นไม่ใชก้บั MF ทีอ่ายุกองทุน  คงเหลอื ≤ 
6 เดอืน ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่อีายุโครงการ ≥ 1 ปี 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

2 ทรพัย์สนิดงันี้ 

2.1 B/E P/N ที่ มี เงื่ อ น ไขห้ าม เป ลี่ ย น มื อ แต่  MF ไ ด้
ด าเนินการให้มีการรบัโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF 
สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลา
การฝากเกนิ 12 เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 3 ของส่วนน้ี แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี้ 
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 

      2.3.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ใน
ส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้
ออกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (Single Entity 
Limit) 

      2.3.2  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า Investment 
Grade หรอืไม่ม ีCredit Rating 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 

 

3 total SIP ซึ่งไดแ้ก่  

3.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่  1 : อัตราส่วนการ   
     ลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา     
     (single entity limit) 

3.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรอื Basel III  ที ่  

     มีอันดับความน่าเชื่อที่ตัวตราสารและ/หรือผู้ออก   
      ต ร า ส าร ที่ ต ่ าก ว่ า ที่ ส า ม าร ถ ล งทุ น ไ ด้  (non-  
      investment grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

4 Derivatives ดงันี ้

4.1  การเขา้ท าธุรกรรม Derivatives ทีม่วีตัถุประสงค์  
      เพื่อการลดความเสีย่ง (Hedging) 

ไม่เกนิมูลค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

หมายเหตุ :  ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบั 
product Limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น   อตัรำส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง 1.1 กรณีทีเ่ป็นการลงทุนของ MF  
 ทุกกองทุนรวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนั

ต้องมจี านวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น   อตัรำส่วน  

2 ตราสารหนี้ ตราสาร Basel III ของผูอ้อกรายใดราย
หนึ่ง  

(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตราสารหนี้
ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน ( financial 
liability) ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบ
การเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด  

      ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชถีัดไป และยงัไม่ปรากฏ
ในงบการเงนิล่าสุด บลจ. อาจน ามูลค่าหนี้สนิทางการเงิน
ดงักล่าวมารวมกบัมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิตามงบการเงิน
ล่าสุดดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มูลหนี้สนิทางการเงนินัน้จะต้องเป็น
ขอ้มูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีทีผู่ ้ออก
ตราสารไม่มีหนี้ สินทางการเงินตามที่ เปิดเผยในงบ
การเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด รวมถึงกรณียงั
ไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อก
ตราสาร ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนัน้เป็น
รายครัง้  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มกีารยื่นแบบ 
filing ใน ลั ก ษ ณ ะ เป็ น โค ร ง ก า ร  (bond issuance 
program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตรา
สารที่ออกใหม่และมี Credit Rating อยู่ในระดับต ่ากว่า 
Investment Grade หรือไม่มี  Credit Rating ให้  บลจ. 
ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครัง้  เว้นแต่กรณีที่ผู้
ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตรา
สารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี ้

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น   อตัรำส่วน  

สมาชกิ 

11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านอง
เดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่ เกิน  1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั ้งหมดของ MF    
  หรอื กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งต้นไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี ้

  (1)การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วน
ดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  
(1.1)  มขีนาดเลก็  
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 

หมายเหตุ: หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบการเงนิตาม
มาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมาย
ว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น International FinancialReporting 
Standards (IFRS) หรอื United States  GenerallyAccepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

ส่วนท่ี 5 : กำรด ำเนินกำรเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขำดคุณสมบติัหรือกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วน   
                กำรลงทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัย์สนิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าด
คุณสมบตัใินการเป็นทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัย์สนิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่งต่อผูดู้แล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) จ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกนิกว่า 90 วนันับแต่
วนัทีท่รพัย์สนินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 6 ในส่วนน้ี 

(3) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัิมคีุณสมบตัิเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดแล้ว บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบั ชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว 
รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัย์สนิมกีารเปลี่ยนแปลงคุณสมบตั ิแล้วแต่กรณีและใหจ้ดัส่งรายงานต่อ
ผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลตามวรรค
หนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ
นับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

 2. ในกรณีทีท่รพัย์สนิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็ส าเนารายงาน
ไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
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(2) ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัย์สนิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดเวน้แต่
เป็นการด าเนินการตามขอ้ 5 

(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกนิ
ระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 6 ในส่วนน้ี 

     (ก) ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรพัย์สนิ 
ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงินหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งิน ตามข้อ 1 ในส่วนที ่3 

       (ข) ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก) 

(4)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ 
จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สินดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่งรายงาน
ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่สามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแก้ไขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษิทัจดัการต้องจดัท า
รายงานขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนั ท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(5)  ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 
(concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที ่4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบรษิทัจดัการต้อง
ด าเนินการดงันี้ดว้ย 

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจาก
ส านักงาน 

(ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีทีท่รพัย์สนิเป็นหุน้ของบรษิทั
จดทะเบยีน และการไดม้าซึ่งหุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลให้กองทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดที่
ต้องท าค าเสนอซื้อ ความในขอ้ 2 มิใหน้ ามาใชก้บักองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมส่ีวนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 
(concentration limit) โดยใหด้ าเนินการตามทีก่ าหนดในขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 แล้วแต่กรณ ี

3. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ก่อนวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดัการ    กองทุนรวมด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุน และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) ห้ามมใิห้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อขยายวงเงินส าหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดงักล่าวที่ไดจ้ดทะเบยีน
ไวก้บัส านักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุนทีก่ าหนด 

(3) ในกรณีที่มกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีผู้รบัผิดชอบการบรหิารจดัการกองทุน
ดงักล่าวเป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์หรอืเชื่อมโยงกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม และมกีารเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายอื่นใด
จากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนในลักษณะที่ซ ้าซ้อนกบักองทุนรวมหรอืกองทุนต่างประเทศ ให้บริษทัจดัการกองทุน
รวมแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์หรือเชื่อมโยงดงักล่าว รวมถงึเหตุผลและความจ าเป็น
ในการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายนัน้ ภายใน 30 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(4) ในกรณีทีอ่ตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามทีก่ าหนดแล้ว ใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมจดัท ารายงานขอ้มูล
เกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สินดงักล่าว รวมถงึวนัทีอ่ตัราส่วนเป็นไปตามทีก่ าหนด และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีอ่ตัราส่วนการลงทุนเป็นไปตามทีก่ าหนดนัน้”  
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4. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้หลงัวนัที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณ
ตามความมส่ีวนไดเ้สียในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 

           (1) ด าเนินการตามขอ้ 3 (1)  

      (2) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกนิ
ระยะเวลา 180 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

      (3) หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนได ้ใหจ้ดัท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุน
ในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถงึวนัทีอ่ตัราส่วนเป็นไปตามที่ก าหนด และจส่ังรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท า
การนับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 4 (2)  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนได ้หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลงทุนเพิ่มเตมิใน
ทรพัย์สนิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด และใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจดัท า
รายงานตามข้อ 4(3) พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน
และผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 4 (2) 

   5. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้ก าหนดทีส่ามารถลงทุนไดโ้ดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณี
ดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืข้อก าหนดทีส่ามารถลงทุนได ้บรษิทัอาจลงทุนในหลกัทรพัย์
หรอืทรพัย์สนิดงักล่าวต่อไปได ้ 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้ือหลกัทรพัย์ตามสดัส่วนที่มอียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 

(2) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธติาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศที่
เกี่ยวขอ้ง แต่ทัง้นี้ บรษิทัจดัการต้องด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการบรจิาค 

ในกรณีทีม่กีารลงทุนตามขอ้ 4 (1) และ (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม 

  6. ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการ
สามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงานเกี่ยวกบัการ
ด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบ
ระยะเวลาทีต่้องแก้ไขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถ
ด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามที่บลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : กำรด ำเนินกำรเม่ือกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการต้อง
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1.1     จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับ
แต่วนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

1.2     ด าเนินการแก้ไขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนน้ี 

2.  ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บรษิทัจดัการ
ด าเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิทัจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมรีะยะเวลา 30 
วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรือในช่วงระยะเวลาทีก่องทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่ล้งทุนท า
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การขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนย้ายกองทุนจ านวนมาก ซึ่งมรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัต้อง
ค านึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส าคญั 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลง
ทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใช้บงัคบั โดยวธิกีารดงักล่าวต้อง
มรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมแล้วบรษิทัจดัการต้องงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใช้บงัคบั และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใช้บงัคบั บรษิทัจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนัน้เพิม่เตมิ  
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ภำคผนวก 4 

 

ตำรำงแสดงวนัหยุดท ำกำรซ้ือ / ขำยคืน / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกำหลี อิควิต้ี 

(ประจ ำปี 2565) 
(TH, US) 

 
วนัที ่3 มกราคม  วนัหยุดชดเชยวนัขึน้ปีใหม่ 
วนัที ่17 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กุมภาพนัธ์  วนัมาฆบูชา 
วนัที ่21 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 เมษายน วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรม

ราชวงศ์ 
วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่15 เมษายน  วนัสงกรานต์, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา       
วนัที ่2 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาติ 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉัตรมงคล 
วนัที ่16 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่20 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 กรกฎาคม  วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชริาลง

กรณ พระวชริเกล้าเจา้อยู่หวั 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยุดพเิศษ (เพิม่เตมิ) 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราช

ชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาติ 
วนัที ่5 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่10 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพติร 
วนัที ่14 ตุลาคม  วนัหยุดพเิศษ (เพิม่เตมิ) 
วนัที ่24 ตุลาคม  วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม วนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาติ 
วนัที ่12 ธนัวาคม  วนัหยุดชดเชยวนัรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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➢ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกำหลี อิควิต้ี เป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษัทจดักำร ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน 

พรินซิเพิล จ ำกัด จึงไม่มีภำระผูกพันในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เกำหลี อิควิต้ี   ทัง้น้ี ผลกำร
ด ำเนินงำนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เกำหลี อิควิต้ี ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถำนะทำงกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั 

➢  ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเมื่อมีควำมเข้ำใจในควำมเสี่ยงของสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ และผู้ลงทุนควรพิจำรณำควำม
เหมำะสมของกำรลงทุน โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรลงทุน วตัถปุระสงค์กำรลงทุน  และฐำนะกำรเงินของผู้ลงทุนเอง 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องกำรทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสำมำรถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ท่ีบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษัทจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษัทจดักำรเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดักำรลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษัทจดักำรจะจดัให้มีระบบงำนท่ีป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้เกิด
ควำมเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสำมำรถขอดูข้อมูลกำรลงทุนเพื่อบริษัทจัดกำรได้ท่ีบริษัทจดักำร และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

➢ ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูข้อมูลท่ีอำจมีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุน เช่น กำรท ำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

➢ บริษัทจดักำรอนุญำตให้พนักงำนลงทุนในหลกัทรพัย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตำมจรรยำบรรณและประกำศต่ำงๆ     
ท่ีสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนก ำหนด และจะต้องเปิดเผยกำรลงทุนดังกล่ำวให้บริษัทจดักำรทรำบ เพ่ือท่ีบริษัทจดักำรจะ
สำมำรถก ำกบัและดูแลกำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องพนักงำนได้ 

➢ 
 
 
➢ 

ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท ำกำรของบริษทัจดักำรหรือ
โดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดักำร www.principal.th และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบักำรแต่งตัง้
จำกบริษทัจดักำร 
ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงกำรและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษัทจดักำรและผู้สนับสนุน
กำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั ท่ีอยู่ 44 อำคำร ธนำคำร  ซีไอเอม็บี ไทย 
ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th 

➢  บริษทัจดักำรและ/ หรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดักำรแต่งตัง้ อำจพิจำรณำขอข้อมูล เอกสำร 
หลกัฐำน เพ่ิมเติมจำกผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบัผู้ลงทุนตำมค ำ
จ ำกดัควำมของกฎหมำยหรือตำมท่ีหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจก ำหนด ทัง้ก่อน และหรือภำยหลงักำรลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ี
เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือเพ่ือให้
เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบติั หรือกำรตีควำม หรือกำรสัง่กำรของหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจ  ทัง้น้ี บริษทัจดักำรและผู้สนับสนุนกำร
ขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้ำท่ีต้องท ำควำมรู้จกัตัวตนของลูกค้ำ (Know Your Client: KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบ
ลูกค้ำ (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้ำท่ีแจ้งกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับกำรรู้จักตัวตนของลูกค้ำ (KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบลูกค้ำ (CDD) ให้บริษัทจดักำรและหรือ
ผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทรำบ โดยตำมแนวทำงปฏิบติัของกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกบักำรฟอกเงินดงักล่ำว 
บริษัทจดักำรและหรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยครอบคลุมทัง้กำร
เปิดบญัชีเพ่ือใช้บริกำรใหม่ กำรท ำธุรกรรมของลูกค้ำเดิม และกำรทบทวนข้อมูลลูกค้ำให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้กำร
ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจก ำหนดแนวทำง 
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