หนังสือชี้ชวนเสนอขำยหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เกำหลี อิ ควิ ตี้
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กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศเกำหลี ผู้ลงทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเสี่ยงของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
กองทุนเปิ ดซี ไอเอ็มบี-พริ นซิ เพิ ล เกำหลี อิ ควิตี้ มีกำรลงทุนในกองทุน iShare MSCI South Korea ETF (กองทุนหลัก ) ไม่น้อยกว่ำร้อ ยละ 80
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ กองทุนจึงมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงิ นตรำต่ำงประเทศ เมื่อนำเงินบำทไปซื้อหลักทรัพย์ บริ ษัทจัดกำรอำจ
ใช้สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ เพื่อเป็ นเครื่องมือในกำรป้ องกันควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพิ นิจของ
ผู้จดั กำรกองทุน ซึ่งพิจำรณำจำกสภำวะของตลำดกำรเงินในขณะนัน้ และปัจจัยอื่นที่ เกี่ยวข้อง เช่น ทิ ศทำงของค่ำเงิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรป้ องกัน
ควำมเสี่ยง เป็ นต้น อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้จดั กำรกองทุนพิ จำรณำว่ำ กำรป้ องกันควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยนอำจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือทำให้ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนเสียประโยชน์ ที่อำจได้ รบั ผู้จดั กำรกองทุนอำจไม่ป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนหรือ
ป้ องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเพียงบำงส่วนก็ได้ ผู้ลงทุนอำจจะขำดทุนหรือได้รบั กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนตำ่ กว่ำ
เงินทุนเริ่มแรกได้
กองทุนมีนโยบำยที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ตอบแทน ทำให้กองทุนรวมนี้ มีควำมเสี่ยงมำกกว่ำ
กองทุนรวมอื่น จึงเหมำะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องกำรผลตอบแทนสูงและรับควำมเสี่ยงได้สูงกว่ำผู้ลงทุนทัวไป
่
เนื่ องจำกกองทุนนี้ เป็ นกองทุนที่ลงทุนในต่ำงประเทศ จึงมีควำมเสี่ยงที่ ทำงกำรของต่ำงประเทศอำจออกมำตรกำรในภำวะที่เกิ ดวิกฤตกำรณ์ ที่
ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สำมำรถนำเงินกลับเข้ำมำในประเทศ ซึ่งอำจส่งผลให้ผ้ลู งทุนไม่ได้รบั เงินคืนตำมระยะเวลำที่กำหนด
กำรลงทุนในหน่ วยลงทุน มิ ใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเสี่ยงของกำรลงทุ น ผู้ลงทุนอำจได้รบั เงิ นลงทุนคืนมำกกว่ำหรือน้ อยกว่ำเงิน ลงทุ น
เริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน เมื่อเห็นว่ำกำรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรลงทุนของผู้ลงทุน และ
ผู้ลงทุนยอมรับควำมเสี่ยงที่อำจเกิ ดขึ้นจำกกำรลงทุนได้
ในกรณี ที่มีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รบั ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำเวลำที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
ในกรณี ที่กองทุนไม่สำมำรถดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องได้ตำมที่ สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่ วยลงทุนตำมที่ มี
คำสังไว้
่
ผู้ลงทุ นควรศึก ษำข้ อมู ลในหนังสื อชี้ช วนให้ เข้ ำใจและควรเก็บ หนั งสือ ชี้ชวนไว้เป็ น ข้ อมู ล เพื่ อใช้ อ้ำงอิ งในอนำคต และเมื่อมี ข้อ สงสัย ให้
สอบถำม ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดำเนิ นกำรตำมคำสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อ หรือสังสั
่ บเปลี่ยนของบุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลใดที่ทำให้บริษัทจัดกำรและหรือกองทุนภำยใต้กำรจัดกำรมีควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย ควำมเสี่ยงด้ำนภำษี หรือควำมเสี่ยงอื่นๆ
ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ กฎหมำย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ กฎหมำยอื่ น ทัง้ ในและต่ ำงประเทศที่ มีล ักษณะ
เดียวกัน
กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นกำรแสดงว่ำสำนักงำน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงควำมถูกต้อง
ของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขำยนัน้
ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสิ นค้ำ (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
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ระดับควำม
เสี่ยงที่ลงทุน

ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม
ชื่อกองทุน
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ป้ องกันควำมเสี่ยง
อัตรำแลกเปลี่ยน
ตำมดุลยพินิจของ
ผู้จดั กำรกองทุน

(Principal Korea Equity , PRINCIPAL KEQ)
ประเภทโครงกำร

กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder
Fund)

ลักษณะพิเศษ

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)

นโยบำยกำรลงทุน

1) กองทุนมีนโยบายนาเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่ วยลงทุน ของกองทุ น iShare MSCI South
Korea ETF เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) มุ่งลงทุนให้เป็ นไปตามดัชนี MSCI Korea
25/50 (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งประกอบไปด้วยหุน้ ที่ซ้อื ขายในตลาดหลักทรัพย์เกาหลี ดัชนีท่อี ้างอิงคือดัชนีท่ถี ่วง
น้ าหนักด้วยมูลค่าหลัก ทรัพ ย์ ตามราคาตลาด(free float adjusted market capitalization-weighted) การ
กาหนดน้าหนักต่อผู้ออกหลักทรัพย์แต่ละรายไม่เกิน 25% ของน้าหนักดัชนีอ้างอิง และน้ าหนักของผู้ออก
แต่ละรายที่เกิน 5% รวมทัง้ หมดจะต้องไม่เ กิน 50% ของน้าหนักดัชนีอ้างอิง ดัชนีอ้างอิงจะรวมถึงบริษั ท
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป
กองทุ นหลัก จะลงทุ น อย่ างน้ อ ย 80% ของทรัพ ย์ สินในหลัก ทรัพ ย์ข องดัช นี อ้ างอิง และใน depositary
receipts ที่เป็ นตัวแทนของหลักทรัพย์ในดัชนีอ้า งอิง ส่วนที่เหลือกองทุนอาจไปลงทุนในหลักทรัพย์ท่ไี ม่ได้
เป็ นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงที่บริษัทจัดการเชื่อว่าจะช่วยให้กองทุนเป็ นไปตามดัชนีอ้างอิง และการ
ลงทุ นอื่นๆ ซึ่ง รวมถึงสัญ ญาฟิ วเจอร์ ออปชัน่ บนสัญ ญาฟิ วเจอร์ ออปชัน่ และสวอปประเภทอื่นๆ ซึ่ง
เกี่ยวข้อ งกับดัชนี อ้างอิง เงิน สด และตราสารเทียบเท่าเงินสด รวมถึงหน่ วยลงทุนของกองทุ นตลาดเงิน
(Money Market Funds)โดยกองทุนหลักมุ่งให้ผลตอบแทนเป็ นไปตามดัชนีอ้างอิงก่อนค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของกองทุน
ในเบื้องต้นกองทุนจะลงทุนเป็ น สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนเป็ นสกุ ลเงินอื่นได้ บริษัท
จัดการจึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักตามความเหมาะสม
2) ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ท่มี ลี ักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ในประเทศที่มี
อายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสารองเงินไว้สาหรับการดาเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพ
คล่องของกองทุน และบริษทั จัดการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่า งประเทศ รวมทัง้ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

กำรป้ องกันควำมเสี่ยงจำก
อัตรำแลกเปลี่ยน

กองทุนจะทาการป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน

มูลค่ำขัน้ ตำ่ ในกำรสังซื
่ ้อหน่ วย
ลงทุน

1,000 บาท

มูลค่ำขัน้ ตำ่ ในกำรขำยคืน
หน่ วยลงทุน

ไม่กาหนด

วันทำกำรเสนอขำยหน่ วย
ลงทุนครัง้ แรก

วันที่ 1-8 เมษายน 2557

วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และ
จัดกำรกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุนรวม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
วันที่ 10 เมษายน 2557
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ควำมเสี่ยงและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม
1.

2.

3.

4.

5.

ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด (Market Risk) : เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึน้ ลง เนื่อ งจากความผัน
ผวนของปั จจัยต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น อัตราดอกเบี้ย ดัชนีอ้างอิง และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสาร
ต่างประเทศ เพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง : BlackRock Investments, LLC ซึง่ เป็ นผู้บริหารกองทุน iShare MSCI South Korea ETF จะเป็ น
ผูพ้ จิ ารณากระจายความเสีย่ งในการลงทุนในตราสารทุนในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็ นการลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุน้ ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมใดอุสาหกรรมหนึง่ ได้
ควำมเสี่ยงของประเทศที่ลงทุ น (Country Risk) : กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ ตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ทีเ่ ป็ นของบริษทั ที่
จดทะเบีย นในประเทศเกาหลี กองทุ นจึงมีค วามเสี่ยงของประเทศที่ลงทุ น เช่น การเปลี่ย นแปลงของปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ
การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ทกี่ องทุนลงทุน
แนวทำงกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง : BlackRock Investments, LLC ซึ่งเป็ น ผู้บริห ารกองทุ น iShare MSCI South Korea ETF ได้มีก าร
วิเคราะห์ ความเสี่ยงทางด้านปั จจัย พื้น ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือ ง ค่ าเงิน และนโยบายต่ างประเทศ ของประเทศที่ล งทุ น อย่ า ง
สม่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่ อ ง (Liquidity Risk) : เป็ น ความเสี่ยงที่เกิด จากการที่ไม่ สามารถขายตราสารที่ก องทุน ได้ ลงทุ นไว้ได้ หรือขาย
ตราสารได้แต่ไ ม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ได้ หรือตราสารที่มสี ภาพคล่องน้อย ทัง้ นี้สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึน้ อยู่กับ
สภาพขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุน
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ยง : BlackRock Investments, LLC ซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารกองทุน iShare MSCI South Korea ETF จะเน้นลงทุนใน
หลักทรัพย์ทมี่ สี ภาพคล่องอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
ควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เนื่องจากเป็ นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลี่ยนสกุลเงินบาทเป็ นดอลลาร์
สหรัฐ (USD) จึงเป็ นความเสี่ยงของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่า
หน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กาไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิต้อี าจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้ องกัน
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์
ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
ควำมเสี่ ย งจำกกำรท ำสัญ ญำซื้ อขำยล่ว งหน้ ำ (Derivatives) : สัญ ญาซื้อขายล่ว งหน้า บางประเภทอาจมีก ารขึ้น ลงผัน ผวน (Volatile)
มากกว่าหลักทรัพย์พ้นื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทาให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการ
ลงทุนในหลักทรัพย์พ้นื ฐาน (Underlying Security)
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ ีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความ
เสี่ยงเท่านัน้ ทัง้ นี้ การป้ องกัน ความเสี่ยงดังกล่าว อาจท าให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รบั ผลตอบแทนที่ เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีก าร
เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุน คาดการณ์ ไว้ อย่ างไรก็ต าม กองทุน ยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญ ญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา
ดังกล่าว ดังนัน้ เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าวกองทุนจะทาธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์

6. ควำมเสี่ยงของกองทุนหลักที่ลงทุนสำมำรถดูได้จำกหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำร
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คำถำม-คำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม
(1) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีกำรกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร
เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และไม่มกี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
(2) กองทุนรวมนี้ มีจำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด
1,000 ล้านบาท
(3) กองทุนรวมนี้ เหมำะสมที่จะเป็ นทำงเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ำใด
• ผู้ลงทุ นที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุ น หลัก ไปลงทุ น ซึ่งอาจจะปรับตัว เพิ่มสู งขึ้น หรือลดลงจนต่ ากว่ า
มูลค่าทีล่ งทุนและทาให้ขาดทุนได้
• ผูท้ สี่ ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่ าการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
• เหมาะสาหรับผู้ทตี่ ้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผันผวนและ
ยอมรับความเสีย่ งของการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศได้
• บุคคลธรรมดาทีต่ ้องการการลงทุนทีผ่ ลตอบแทนไม่เสียภาษี
(4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
• การเปลี่ยนแปลงของ NAV ของกองทุนต่างประเทศ
• ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
• ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศเกาหลี ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
ของตนเองด้วย
• เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนต่ ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
• กองทุ น หลัก อาจลงทุ นในสัญ ญาซื้อขายล่ วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ต อบแทน (Efficient Portfolio Management)
โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตรา
ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้อง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มิได้มีว ัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ทาให้กองทุนรวมนี้มีความ
เสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุน
สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนทีต่ ้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่า
ผูล้ งทุนทัวไป
่
• การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุ นในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
เพื่อ ป้ อ งกัน ความเสี่ยงที่เกี่ย วข้องกับอัต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตรา ที่อาจเกิดขึ้น ได้จ ากการลงทุน ในต่ างประเทศตามความ
เหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
• กองทุ นหลักมีแนวทางการบริหารจัด การแบบเชิงรับให้ผลตอบแทนใกล้เคี ยงกับ ผลตอบแทนของดัชนี MSCI Korea 25/50 โดย
ผูจ้ ดั การกองทุนไม่มสี ทิ ธิคดั เลือกหลักทรัพย์รายตัวเพื่อลงทุนเอง หรือไม่สามารถบริหารการลงทุนแบบปกป้ อง (defensive positions)
ดังนัน้ หากดัชนี MSCI Korea 25/50 ปรับตัวลงจะส่งผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนหลักปรับตัวลงเช่นกัน

(5) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่มุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่ำงไร
ไม่คมุ้ ครองเงินต้น
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(6) กำรลงทุนในกองทุนรวมนี้ กบั กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบำยกำรลงทุนต่ำงกันมีควำมเสี่ยงแตกต่ำงกันอย่ำงไร ?
RISK SPECTRUM ของประเภทตรำสำรที่ลงทุน

หมายเหตุ กองทุนจะป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
(7) กำรลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วดั (benchmark) ใด ?
1) ดัชนี MSCI Korea 25/50 ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงิน
บาท ณ วันทีล่ งทุน ประมาณร้อยละ 85
2) ดัชนี MSCI Korea 25/50 ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 15
(8) กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลำบัญชีอย่ำงไร
วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 มีนาคม
วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 มีนาคม 2558
ข้อกำหนดในกำรซื้อขำยและโอนหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีวิธีกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่ำงไร
1.1 กำรขำยหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น. โดยติดต่อได้ที่
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัวประเทศ
่
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด แต่งตัง้
ท่านสามารถชาระค่าสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย ในนามบัญชีซ้อื กองทุน โดยท่าน
สามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สั ่งจ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาย่อยหลังสวน
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล
บลจ.พรินซิ เพิ ล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ ๆทีบ่ ริษัทจัดการแต่งตัง้
สั ่งจ่ำยผ่ำนธนำคำรธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
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ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาย่อยหลังสวน
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
”กระแสรายวัน / สาขาถนนวิทยุ
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้ านครหลวงเพลินจิต
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรแลนด์ แอน เฮ้ำส์ เพื่อรำยย่อย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักลุมพินี
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรเกียรติ นำคิ น จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
ศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยและกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มในภำคผนวก 2 แนบท้ำย
1.2 กำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่ ว ยลงทุนสามารถสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนได้ทุ กวันทาการรั บซื้อคืนหน่ วยลงทุ น ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึงเวลา
15.00 น.
บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของประเทศ
ของกองทุ น หลัก และวัน ท าการของประเทศที่เ กี่ย วข้องกับการลงทุ น (ถ้ ามี) และวัน ท าการที่บริษั ท จัด การไม่ ได้ ร ับ
ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)
หากบริษัทจัดการมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับวัน และ/หรือเวลารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษัท จัด การจะด าเนิน การชาระเงินให้ ผู้ข ายคืนหน่ วยลงทุ นภายใน 5 วัน ทาการนั บตัง้ แต่ วนั ถัด จากวัน คานวณราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณี ใดที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขำยหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ทมี่ ถี นิ่ ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
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บุคคลซึ่งโดยปกติมถี ิ่นทีอ่ ยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มขี น้ึ และ
ดาเนินกิจกรรมในอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนให้กับบุคคลดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น
(3) กองทุนรวมนี้ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รบั ซื้อคืน
หน่ วยลงทุนตำมคำสั ่งที่รบั ไว้แล้ว และกำรหยุดรับคำสั ่งซื้อหรือขำยคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่ำงไร
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี้
• บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบั ความเห็นชอบ
ของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว เช่น
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
หรือ
(ข) มีเหตุ ที่ท าให้ก องทุ นรวมไม่ ไ ด้ร ับชาระเงินจากหลักทรัพ ย์ห รือทรัพ ย์สิน ที่ลงทุ นไว้ต ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่ง เหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
• มีคาสังขายคื
่
นก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
• บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไ ม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนมีคาสังขายคื
่
นหน่ วย
ลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่มีคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานทีแ่ สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน
การได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2)
ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดาเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่ างการเลื่อ นก าหนดชาระค่ า ขายคื น หากมีผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น สัง่ ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ในช่ ว งเวลาดังกล่ า ว
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนตามลา ดับวันที่ส่ง
คาสังขายคื
่
นก่อนหลัง
(4) วิ ธีกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ำงไร
• กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลำยทำง
ผู้สนใจลงทุ นสามารถสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ นได้ทุ กวันท าการ ระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15.30 น.(ตามวัน/เวลารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน)
• กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทำง
ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ระหว่า งเวลาเริม่ ทาการถึง 15.00 น.(ตามวัน/เวลาขายหน่ วย
ลงทุน)
ศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยและกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มในภำคผนวก 2 แนบท้ำย
(5) กองทุนรวมนี้ กำหนดวิ ธีกำรโอนหน่ วยลงทุน และข้อจำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร
ไม่มขี อ้ จากัดในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ วิธกี ารเป็ นไปตามทีน่ ายทะเบียนกาหนด
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(6) ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่ วยลงทุน และรำคำขำยและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนได้จำกช่องทำงใด
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขาย
หน่วยลงทุนล่าสุด ได้ภายใน 2 วันทาการ
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องทีไ่ ม่สามารถ
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่อ งทางอื่นทีเ่ หมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศทีบ่ ริษทั จัดการและ
จะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
คำถำมและคำตอบเกี่ยวกับสิ ทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีกำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร
มี บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน ให้
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับ
ซื้อคืนหน่ วยลงทุ นจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมิให้นั บรวมวันหยุ ดทาการของผู้ประกอบธุ รกิจการจัดการกองทุ น
ต่างประเทศที่มีลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการชาระราคา หรือโดยให้ผสู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการนาส่ง
บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษทั จัดการ
จะติดประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ที่ทที่ าการทุกแห่ งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
(2) ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อำจถูกจำกัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภำยใต้เงื่อนไขอย่ำงไร
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิทธิ ดังนี้
• กรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มกี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่ วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือ
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ ืออยู่
• ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
บริษั ทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพ ย์ ที่เป็ น เจ้าของบัญ ชีแบบไม่ เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุ น (Omnibus Account) จะไม่ นั บ
คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนทีเ่ กินกว่า1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
(3) กองทุนรวมนี้ มีช่องทำงและวิ ธีกำรร้องเรียนให้ผ้ลู งทุนอย่ำงไร
ร้องเรียนได้ที่
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด ทีส่ ่วนกากับและดูแลการปฏิบตั ิงาน
ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9508 หรือ 0-2686-9513 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
• ผูด้ ูแลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 1553
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร . 1702
(4) กำรระงับข้อพิ พำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิ ธีเข้ำสู่กระบวนกำรดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร
ไม่มี

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิต้ี
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(5) กำรวำงทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ไม่มีภมู ิลำเนำในประเทศไทย ?
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มีภมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะอ้างอิงที่อยูข่ องบริษทั
จัดการเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ ้องมีการวางทรัพย์
คำถำมและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นกำรของกองทุนรวม
(1) รำยชื่อคณะกรรมกำร
• คุณจูเลียน คริสโตเฟอร์ วิเวียน พูลล์
• คุณเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว
• คุณชอง ชอย วัน
• คุณอุเดย์ จายาราม
• คุณจุมพล สายมาลา
(2) รำยชื่อผู้บริหำร
•
•
•
•
•

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 6 พฤษภาคม 2565)
กรรมการผูจ้ ดั การ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

คุณจุมพล สายมาลา
คุณแบรนดา ชู
คุณศุภกร ตุลยธัญ
คุณต่อ อินทวิวฒ
ั น์
คุณปาจรีย์ บุณยัษฐิติ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน
ประธานเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายธุรกิจกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพและกองทุนส่วนบุคคล
• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒ
ั นชัย
รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาธุรกิจรายย่อย
• คุณวิษณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
• คุณวนิดา ดวงพัตรา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกากับการปฏิบตั ิงาน
• คุณรัฐภูมิ บัวสาลี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกฎหมายและเลขานุการบริษทั
• คุณสุภชั นีย์ จงรักษ์ลขิ ติ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์
• คุณวริษฐ์ โกบุตร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าสายงานนวัตกรรมธุรกิจดิจทิ ลั
• คุณจิรฐั ยา แซ่หลี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
(3) จำนวนกองทุนรวมภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565)
มีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จานวน 62 กองทุน
(4) มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 79,214,672,598.54 บาท
(5) คณะกรรมกำรพิ จำรณำกำรลงทุน
•
•
•
•
•
•
•
•

คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA
คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์, CFA
คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
คุณธนา เชนะกุล, CFA
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
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ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน (ลาออกแล้ว มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2565)

8

•
•
•
•
•
•
•

คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
คุณสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา, CFA
คุณสุปรีดิ ์ สุวพันธ์, CFA
คุณปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์
คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ ์

ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน (ลาออกแล้ว มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2565)
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 13 มกราคม 2565)
ผูจ้ ดั การกองทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 20 มกราคม 2565)

(6) รำยชื่อผู้จดั กำรกองทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 29 เมษายน 2565)
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2546
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2564 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2557 - 2564
พ.ศ. 2556 - 2557
พ.ศ. 2551 - 2556
พ.ศ. 2550 - 2551

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและสาขาสังคมวิทยา (เกียรตินิยม) จาก
Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรินซิเพิล จากัด
Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,
บลจ. บัว หลวง จากัด
Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds,
บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ใน
ภูมิภาคอาเซียน, บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จากัด
นักเศรษฐศาสตร์ วิจยั และกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค, บล. ทิสโก้ จากัด

• คุณวิ ทยำ เจนจรัสโชติ , CISA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ.2537-2538
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ.2548-ปั จจุบนั
พ.ศ. 2539 – 2547

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

• คุณวิ ริยำ โภไคศวรรย์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2560 – ปั จจุบนั
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ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ KENT STATE UNIVERSITY
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
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พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด
นักเศรษฐศาสตร์ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด
แผนกจัดการความเสีย่ ง บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด

• คุณธนำ เชนะกุล, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2559 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558

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

• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544

ปริญญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology (KTH)
ประเทศสวีเดน
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2562 - ปั จจุบนั
หัวหน้าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก บลจ.พรินซิเพิล จากัด
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน สานักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เธียรสุรตั น์ ลีสซิง่ จากัด
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทหารไทย จากัด
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทิสโก้ จากัด
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553
Investment Manager บริษทั ไทยคาร์ดฟิ ประกันชีวติ จากัด
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ. ธนชาต จากัด
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
ผูช้ ่วยจัดการกองทุน บลจ. ธนชาต จากัด
(7) รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ธนาคาร
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทร 0-2626-7777
หรือตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที่ บลจ. แต่งตัง้
(8) ใครเป็ นนำยทะเบียนหน่ วยลงทุน ?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
(9) ใครเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ ?
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-5490, 0-2724-5207
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนด้วย

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิต้ี
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(10) ใครเป็ นผู้สอบบัญชี ?
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
ชื่อ : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นาย เกียรติศกั ดิ ์ วานิชย์หานนท์
รายละเอียดเพิม่ เติม:
บริษทั เอส พีออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ชนั ่ 18A เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400
หรือ บุ คคลอื่น ที่ได้รบั ความเห็ น ชอบตามประกาศว่า ด้วยการให้ค วามเห็น ขอบผู้สอบบัญ ชี โดยบริษั ท จัด การจะแจ้งให้สานั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ช่องทำงที่ผ้ลู งทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
Website : www.principal.th
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ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนหรือกองทุนรวมย้อนหลัง

ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำก
กองทุนรวม*
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดที่
ประมาณการได้
(ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)**
o ค่าธรรมเนียมการจัดการ
o ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
o ค่าใช้จ่ายอื่น**
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้
o ค่าสอบบัญชี
o ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน
o ค่าประกาศ NAV
o ค่าธรรมเนียมธนาคาร
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด**
(ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทัง้ ที่ประมาณการได้และประมาณ
การไม่ได้)
ค่าใช้จา่ ยในการซื้อขายหลักทรัพย์

รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สิน ต่อปี )
ตัง้ แต่วนั ที่
ตัง้ แต่วนั ที่
1 เม.ย. 2564
1 เม.ย. 2563
อัตรำตำมที่ระบุไว้ใน
- 31 มี.ค. 2565
- 31 มี.ค. 2564
โครงกำร
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**

ตัง้ แต่วนั ที่
1 เม.ย. 2562
- 31 มี.ค. 2563
เก็บจริง*,**

ไม่เกินร้อยละ 5.35

1.958

1.956

1.958

ไม่เกินร้อยละ 1.61
ไม่เกินร้อยละ 0.11
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 3.09

1.605
0.032
0.321
ไม่มี
0.204
0.110
ไม่มี
0.011
0.079
0.004

1.603
0.032
0.321
ไม่มี
0.12
0.106
ไม่มี
0.011
ไม่มี
0.003

1.605
0.032
0.321
ไม่มี
0.095
0.083
ไม่มี
0.010
ไม่มี
0.002

2.162

2.076

2.053

0.05

0.15

ไม่มี

ตามที่จ่ายจริง
ไม่มี
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว
** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์

ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สิน
ค่ำธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจำกผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน
o
o
o
o
o
o
o

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
•

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน : ร้อยละ 34.71

•

Port Folio Duration : ไม่มี

•

ผลขำดทุนสูงสุดตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน : ร้อยละ -57.1621

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิต้ี

อัตรำตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร

เก็บจริง

ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ตามอัตราค่าธรรมเนียมการขาย
ตามอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่จ่ายจริง

ร้อยละ 1.50
ไม่เรียกเก็บ
ตามอัตราค่าธรรมเนียมการขาย
ตามอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่จ่ายจริง
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รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565
มูลค่ำตำมรำคำตลำด (บำท)*1
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
362,036.42
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ
92,892.51
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่ำงประเทศ
หน่วยลงทุน*2 / ประเทศสหรัฐอเมริกา
26,670,426.66
อื่น ๆ
ทรัพย์สนิ อื่น
677,786.86
หนี้สนิ อื่น
(740,825.43)
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
27,062,317.02
*1
หมายเหตุ :
มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว
*2
กองทุนหุน้ ETF-Equity-USD / ประเทศสหรัฐอเมริกา
รำยงำนสรุปจำนวนเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหนี้ เงินฝำกหรือตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม
มูลค่ำตำม
กลุ่มของตรำสำร
รำคำตลำด
(บำท)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
- ไม่มี - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ไม่มี (ข) ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั
454,928.93
เงินทุนเป็ นผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั ่ าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือ ผูค้ ้าประกัน
(ค) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment
- ไม่มี grade)
(ง) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
- ไม่มี (investment grade) หรือตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูง (upper limit) ที่บริษทั จัดกำรคำดว่ำจะลงทุนในตรำสำรกลุ่ม
(ง) 15% NAV
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว
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% NAV
1.34
0.34
98.55
2.50
(2.74)
100.00

NAV (%)

- ไม่มี - ไม่มี 1.68
- ไม่มี - ไม่มี -
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ประเภท

1 เงินฝากธนาคาร
2 เงินฝากธนาคาร
สกุลเงิน
ต่างประเทศ
หมายเหตุ :

รำยละเอียดตัวตรำสำรและอันดับควำมน่ ำเชื่อถือของตรำสำรทุกตัวใน Port
ผูค้ ้า/
ผู้
อันดับ
วันครบ
จานวนเงินต้น/
ผูอ้ อก
รับรอง/
ความ
กาหนด
มูลค่าหน้าตั ๋ว
ผูส้ ลัก
น่าเชื่อถือ
หลัง
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
A361,991.53
(ไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
A92,892.51
(ไทย) จากัด (มหาชน)
*1

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1
362,036.42
92,892.51

มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว
ผลกำรดำเนิ นงำนของกองทุนรวม
ผลกำรดำเนิ นงำนย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี )

นับจำกวันเริ่ม
โครงกำร

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

(10 เม.ย. 57)

(24 ธ.ค. 64)

(17 ก.ย. 64)

(26 มี.ค. 64)

(29 มี.ค. 62)

(31 มี.ค. 60)

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)

8.4696*

9.4038**

9.7882

10.5288

8.193

9.4771
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-2.06%

-9.06%

-11.16%

-20.17%

1.11%

-2.22%

ตัวชี้วดั (Benchmark)

2.22%

-7.88%

-10.05%

-14.05%

7.08%

1.54%

ผลกำรดำเนิ นงำนสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษทั จัดการลงทุน
- ตัวชี้วดั (Benchmark) คือ
1) ดัชนี MSCI Korea 25/50 ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท
ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85
2) ดัชนี MSCI Korea 25/50 ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 15
* NAV ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565
** NAV ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2564
- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาค
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ภำคผนวก 1
กองทุนหลักทีก่ องทุนจะลงทุนคือ iShare MSCI South Korea ETF มีรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อกองทุน
ประเภท
อายุโครงการ
วันจัดตัง้ กองทุน
จดทะเบียนในประเทศ
สกุลเงินของกองทุน
วันทาการซื้อขาย
บริษทั จัดการ
ผูบ้ ริหารเงินลงทุน
ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน
วัตถุประสงค์

: iShare MSCI South Korea ETF
: กองทุนรวมตราสารทุน (ETF)
: ไม่กาหนด
: 9 พฤษภาคม 2000
: สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)
: USD
: ทุกวันทาการซื้อขายในประเทศสหรัฐอเมริกา
: BlackRock Investments, LLC
: BlackRock Fund Advisors
: State Street Bank and Trust Company
: กองทุนมีวตั ถุประสงค์มุ่งลงทุนในตราสารทุนที่เป็ นส่วนประกอบดัชนีตราสารทุนประเทศเกาหลี
ใต้
นโยบายการลงทุน
: กองทุนมุ่งลงทุนให้เป็ นไปตามดัชนี MSCI Korea 25/50 (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นที่
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เกาหลี
ดัชนี ที่อ้างอิงคือดัชนี ที่ถ่ วงน้ า หนั กด้วยมู ลค่ าหลักทรัพ ย์ตามราคาตลาด(free float adjusted
market capitalization-weighted) การกาหนดน้าหนักต่อผูอ้ อกหลักทรัพย์แต่ละรายไม่เกิน 25%
ของน้ าหนักดัชนีอ้างอิง และน้ าหนัก ของผู้ออกแต่ ละรายที่เกิน 5% รวมทัง้ หมดจะต้องไม่เกิน
50% ของน้ าหนักดัชนีอ้างอิง ดัชนีอ้างอิงจะรวมถึงบริษัท ขนาดใหญ่ แ ละขนาดกลาง ซึ่ งอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป
กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของทรัพย์สนิ ในหลักทรัพย์ของดัชนีอ้างอิง และใน depositary
receipts ที่ เป็ นตั ว แทนของหลั ก ทรัพ ย์ ใ นดัช นี อ้ า งอิง ส่ ว นที่ เ หลือ กองทุ น อาจไปลงทุ น ใน
หลัก ทรัพ ย์ ที่ไม่ ไ ด้เป็ น ส่ วนประกอบของดัชนี อ้า งอิงที่บริษัท จัด การเชื่ อ ว่า จะช่ว ยให้ก องทุ น
เป็ นไปตามดัชนีอ้างอิง และการลงทุนอื่นๆซึ่งรวมถึงสัญญาฟิ วเจอร์ ออปชันบนสั
่
ญญาฟิ วเจอร์
ออปชัน่ และสวอปประเภทอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง เงินสด และตราสารเทียบเท่าเงินสด
รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนตลาดเงิน (Money Market Funds)
กองทุนมุ่งให้ผลตอบแทนเป็ นไปตามดัชนีอ้างอิงก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน
การจ่ายเงินปั นผล
: มี
ตัวชี้วดั ของกองทุน (Benchmark) : MSCI Korea 25/50 Index (Bloomberg Index ticker : M1KR2550)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมรวม
: 0.59%
Bloomberg ticker
: EWY US Equity
ISIN code
: US4642867729
CUSIP
: 464286772
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กองทุน iShare MSCI South Korea ETF ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ (Retail Fund)
ซึ่งเป็ น สมาชิก สามัญ ของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิไ ด้เป็ นกองทุ น รวมประเภท
เฮ็จฟั นด์ (hedge Fund)
รายละเอียดของกองทุน iShare MSCI South Korea ETF แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ท่าน
สามารถดูขอ้ มูลของกองทุนหลัก เพิม่ เติมได้ท:ี่ https://www.ishares.com/us/products/239681/ishares-msci-south-korea-cappedetf
ข้อความในส่วนกองทุนหลักได้ถูกเลือกมาเฉพาะส่วนที่สาคัญซึ่งแปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้ กรณีทมี่ ีความไม่สอดคล้องหรือ
แตกต่างกับทางต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถอื ตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
อนึง่ กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิม่ เติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลักได้ หรือใน
กรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสาคัญ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะแก้ไข/เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือ
ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบตามทีป่ ระกาศสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด

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

ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
ทีม่ าของข้อมูล : Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565:

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิต้ี

16

ภำคผนวก 2
1. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
1.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สาหรับผู้สงซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม)
ในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะจัดส่งและดาเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ พร้อมกับคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนให้ผทู้ ี่สนใจจะลงทุน และบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของของผู้สนับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มือผูล้ งทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
ทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ได้ที่ทที่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน ในวันและเวลาทาการ
สาหรับผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญ ชีกองทุ นรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ด
บัญ ชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชีกองทุ นรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาต
จากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดำ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิ ชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจ ลงนามของนิติ
บุคคล
ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
1.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
วิ ธีกำรสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
และเอกสารการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่
1. บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2. สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ัญชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้
ในกรณีสงซื
ั ่ ้อโดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผูส้ นใจสามารถสังซื
่ ้อหน่ วย
ลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการ
วันเวลำสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรก ตามทีร่ ะบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ผู้สงซื
ั ่ ้อสามารถทาการสังซื
่ ้อได้จนถึงวันทาการสุดท้ายของการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก ในกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ผูส้ งซื
ั ่ ้อสามารถทาการ
สังซื
่ ้อได้จนถึงวันทาการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
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ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ในกรณีที่
สามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจานวนเงินทุนโครงการทีก่ าหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม
รำคำสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยต้องสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1,000 บาท
รำคำสั ่งซื้อกรณี สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณีก องทุนนี้ เป็ นกองทุ นปลายทาง กองทุนจะใช้ราคาขายที่ค านวณได้เมื่อสิ้นวัน ทาการที่ได้รบั เงินจากกองทุ นต้น ทาง เป็ น
เกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะสับเปลี่ยนเข้า
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะถือว่าวันทีค่ าสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มคี วามสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็ นวันทาการขายหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั คาสังซื
่ ้อ หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์ และบริษัท
จัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง
กำรส่งคำสั ่งซื้อและชำระค่ำซื้อหน่ วยลงทุน
1. ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนจะต้องชาระราคาซื้อหน่ วยลงทุนทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณีที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนขายคืน หน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษทั จัดการอาจดาเนินการให้มกี ารหักกลบกันก็ได้
2. ผูส้ นใจลงทุนสามารถส่งคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ ามี) พร้อมชาระราคาซื้อ
หน่ วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจานวนที่ระบุในคาสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุน ได้ที่บริษัท จัดการหรือผู้สนั บสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
โดยชาระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ (เช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายบัญชีเงินฝากซึ่งบริษัทจัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน) คาสังหั
่ กบัญชีธนาคาร หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ
สาหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณีซ้อื หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไ อเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บัญชีจอง
ซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิต้”ี
(2) กรณี ซ้ือหน่ วยลงทุ น ผ่ านบริษัท จัดการและผู้สนั บสนุ น การขายหรือ รับซื้อคืน ที่ไ ม่ใช่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด
(มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิลเพื่อจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิต้”ี
(3) บัญชีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุน โดยบริษทั จัดการจะระบุรายละเอียดไว้ใน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
ทัง้ นี้การชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุนที่ไม่ใช่การชาระด้วยเงินสด บริษัทจัดการจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนได้
หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษทั จัดการจะยกเลิกรายการสังซื
่ ้อนัน้
สาหรับ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มีบั ญ ชี ก องทุ น กั บบริษั ท จัด การแล้ ว สามารถสัง่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ทางโทรสารได้ โดยกรอก
รายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด และหลักฐานการชาระค่าสังซื
่ ้อ
หน่วยลงทุน ตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ ส่งโทรสารไปยังบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3. เมื่อบริษัท จัด การหรือ ผู้สนับสนุ น การขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คาสังซื
่ ้ อและได้รบั ชาระเงิน ค่าซื้อ หน่ วยลงทุ น จากผู้สงั ่ ซื้อ
เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสาเนาคาสังซื
่ ้อให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนไว้เป็ น
หลักฐาน ยกเว้นการสังซื
่ ้อทางโทรสาร
ในกรณีสงซื
ั ่ ้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
ผูส้ นใจสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนสามารถนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ มาชาระ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิต้”ี ซึ่งเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ที่ที่
ระบุ ในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่ ว ยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนได้ถึงวัน สุดท้ายของการเสนอขายหน่ ว ย
ลงทุนครัง้ แรก
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หากวันที่ที่ระบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ตรงกับวันทาการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุ นครัง้ แรก กองทุน
เปิ ดปลายทางจะได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหลังจากทีไ่ ด้เปิ ดการเสนอขายไปแล้ว โดยบริษัทจัดการจะถือว่าผู้สงซื
ั ่ ้อทา
การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนตามวันทีท่ รี่ ะบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่รบั คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหาร
ของบริษทั จัดการในกรณีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยโดยรวม
1.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
1.3.1 การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสังซื
่ ้อถูกต้องครบถ้วน และบริษทั จัดการได้รบั เงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุน และบริษทั จัดการหรือนายทะเบียนได้ทารายการเพื่อจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผู้สงซื
ั ่ ้อแล้ว สิทธิของผู้ถอื หน่ วย
ลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสังซื
่ ้อหน่ วย
ลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
1.3.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ขายหน่ วย
ลงทุนให้กบั ผูส้ งซื
ั ่ ้อนัน้ และกรณีทเี่ ป็ นเช็คหรือดราฟต์ บริษทั จัดการจะส่งเช็คหรือดราฟต์นนั ้ คืนให้กับผูส้ งซื
ั ่ ้อภายใน
15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ทัง้ นี้บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนั บสนุ นการขายหรือรับ
ซื้อคืนดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
1.3.3 ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้
เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะ
ไม่ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
1.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
1. ในกรณีทจี่ านวนเงินทีร่ ะบุในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้อไม่ตรงกับจานวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดการสามารถ
เรียกเก็บได้จริง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
2. บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนตามวันทีไ่ ด้รบั คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนโดยพิจารณาตามวันทีส่ ั ง่ ซื้อ
และได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว
3. ในกรณีสงซื
ั ่ ้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการบริษทั จัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนตามจานวนที่สงซื
ั ่ ้อ ทีไ่ ด้ระบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยพิจารณาตามวันทีไ่ ด้รบั ใบคาสังสั
่ บเปลี่ยน
หน่วยลงทุน และ/หรือ วันทีร่ ะบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัด การจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุ น ตามคาสังซื
่ ้อที่สมบูรณ์ และบริษัท จัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลให้ จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ ด
ทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อ โดยใช้หลักการ “สังซื
่ ้อก่อน
ได้ก่อน” ตามวันที่ได้รบั คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนและได้รบั ชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มีการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษทั จัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่ วยลงทุนทีส่ งซื
ั ่ ้อ
และที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อ (Pro Rata) ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ผู้
สังซื
่ ้อหน่วยลงทุนตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการพิจารณาตามความเหมาะสมโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน โดยรวม หรือทาให้เกิด
ความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือ กองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัด สรร
หรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมด โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
4. บริษัท จัดจะจัดสรรหน่ วยลงทุ นให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุ คคลเดียวกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของหน่ วยลงทุ นที่จาหน่ ายได้แล้ ว
ทัง้ หมด
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1.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
1.5.1 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรก หากปรากฏกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้การอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้
และจัดการกองทุนรวมนัน้ สิ้นสุดลง
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปมี
่ การจาหน่ ายหน่วยลงทุนให้ผลู้ งทุนได้ไม่ถงึ 35 ราย
(2) ในกรณีทมี่ กี ารจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(3) ในกรณีทมี่ เี หตุอนั จาเป็ นและสมควร ทาให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนและ
วัตถุประสงค์ของกองทุนได้
1.5.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนรวมที่อยู่ระหว่าง หรือหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรกได้ โดยบริษทั จัดการจะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการยุติก ารขายหน่ วยลงทุนภายใน 7
วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ ยุ ติ ก ารขายหน่ ว ยลงทุ น นั ้ น และให้ ก ารอนุ มัติ จ ัด ตั ้งกองทุ น สิ้ น สุ ด ลงในวัน ที่ แ จ้ ง ให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุ นและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงิน ที่ได้รบั จากการจาหน่ าย
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่ วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั สิ้ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนนัน้ ตาม
สัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลานัน้ ได้
อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษทั จัดการจะชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่า กว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
นับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลานัน้ จนถึงวันทีบ่ ริษทั จัดการชาระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน
เพื่อประโยชน์ในการคานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่ าที่ตราไว้ของหน่ วย
ลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะดาเนิ นการคืนเงิน ค่าซื้อหน่ วยลงทุน ตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
1.5.3 ในกรณีที่การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนมีผลให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่ จดทะเบียนไว้ต่อ
สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี อ่นื ใด ที่ เป็ น เหตุให้บริษัทจัด การจัด สรรหน่ วยลงทุน แต่บางส่วนหรือไม่
จัดสรรทัง้ หมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบั การจัด สรรแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่ มี
ดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวัน สิ้นสุด ระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุน ดังกล่าว เว้นแต่ ในกรณี ที่
สมควรและจาเป็ นจนทาให้ไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวได้ตามระยะเวลาข้างต้น
วิ ธีกำรจ่ำยคืนเงินค่ำซื้อหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการจะโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะผูส้ งซื
ั ่ ้อส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อ ตาม
รายละเอียดในคาขอเปิ ด บัญ ชีกองทุ นรวมของผู้สงซื
ั ่ ้ อหน่ วยลงทุ น ในกรณี ที่ไม่ มีรายละเอีย ดระบุในค าขอเปิ ดบัญชี
กองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสังซื
่ ้อตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้อ
ได้ บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจ ารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธีการที่ บริษัทจัด การเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษัท
จัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนั บสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เป็ นผู้ดาเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุ นแทน
บริษทั จัดการได้
เงื่อนไขอื่น ๆ
กรณี ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนส่งค าสังซื
่ ้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และ
บริษัทจัดการไม่สามารถให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะ
ไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสังซื
่ ้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษัทจัดการภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่มกี ารส่งคาสังซื
่ ้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจัดการได้ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อทางโทรสารของผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วย
ลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษทั จัดการไม่ได้รบั
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เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัท จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนได้ม อบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัท
จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก
บริษทั จัดการจะเริม่ เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 30 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจาก
วันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
2.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สาหรับผู้สงซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม)
2.1.1 ในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะจัดส่งและดาเนินการให้ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุนจัดส่ งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมกับค า
สังซื
่ ้อหน่วยลงทุนให้ผทู้ สี่ นใจจะลงทุน และบริษทั จัดการจะจัดให้มหี นัง สือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ทีท่ า
การทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มอื ผูล้ งทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน
ทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ได้ทที่ ี่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ทีบ่ ริษทั จัดการอาจแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต
2.1.2 สาหรับผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียด
ในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
ต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดำ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
•

สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจลงนามของนิติบุคคล
• ตัวอย่างลายมือชื่อผูม
้ ีอานาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
• สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนิตบ
ิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
• หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
2.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
2.2.1 การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิธกี ารสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
ผู้ ส นใจลงทุ น สามารถสัง่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น โดยกรอกรายละเอีย ดในค าสัง่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น และเอกสาร
ประกอบการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่
1. บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2. สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได้ หรือ
3. วิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดขึน้ โดยไม่ถอื ว่า เป็ นการแก้ไขโครงการ
วันเวลาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
•
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ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการขายหน่ วยลงทุน ในเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์
ไทย ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกาหนดวันเริ่มทาการขายหน่ วยลงทุนภายใน
30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทา
การของประเทศของกองทุนหลัก และวันทาการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที่
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)
บริษั ท จัด การจะประกาศวัน ที่ เป็ นวัน ท าการซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ให้ ท ราบล่ ว งหน้ า โดยปิ ด ประกาศ ณ
สานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการรับคาสั ง่ ซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุ น สามารถสัง่ ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ตามราคาขายหน่ ว ยลงทุ น ที่ค านวณได้ ภายใน 2 วัน ท าการ
หลังจากวันทาการขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1,000 บาท
การส่งคาสังซื
่ ้อและชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน
1. ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนจะต้องชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณีที่ ผถู้ อื หน่ วยลงทุนขายคืน
หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษัทจัดการอาจ
ดาเนินการให้มกี ารหักกลบกันก็ได้
2. ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี)
พร้อมชาระราคาซื้อหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจานวนที่ระบุในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ได้ทบี่ ริ ษทั จัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดย
ช าระ ด้ ว ย เงิ น ส ด เช็ ค ด ราฟ ต์ ค าสั ง่ หั ก บั ญ ชี ธ น าค าร ห รื อ วิ ธี ก ารอื่ น ใด ที่ บ ริ ษั ท จั ด ก าร
ยอมรับ
สาหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายบัญชีเงินฝากดังต่ อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดทีบ่ ริษัทจัดการเปิ ด
ไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณีซ้ือหน่ วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิล”
(2) กรณีซ้อื หน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีไ่ ม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็ มบี
ไทย จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วย
ลงทุน”
(3) บัญ ชีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
ทัง้ นี้การชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ใช่การชาระด้วยเงินสด บริษทั จัดการจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษทั จัดการจะยกเลิกรายการสัง่ ซื้อนัน้
สาหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนทางโทรสารได้
โดยกรอกรายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนและเอกสารการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด
(ถ้ามี) ส่งโทรสารพร้อมหลักฐานการชาระค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทจัดการยอมรับ ไปยัง
บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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3. เมื่อบริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คาสังซื
่ ้อและได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
จากผูส้ งซื
ั ่ ้อเรียบร้อยแล้ว บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ ซื้อคืนจะมอบสาเนาคาสังซื
่ ้อให้แก่ผู้
สังซื
่ ้อหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสังซื
่ ้อทางโทรสาร
2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
2.3.1 การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสังซื
่ ้อถูกต้องครบถ้วน และบริษทั จัดการได้รบั เงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ทารายการเพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สงซื
ั ่ ้อแล้ว สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ผู้สงซื
ั ่ ้ อหน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสังซื
่ ้อ
หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ในกรณีทกี่ ารชาระเงินด้วยคาสังหั
่ กบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคาร
ของผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่ วยลงทุนแก่ผู้สงซื
ั ่ ้ อหน่ วยลงทุนนัน้
และจะดาเนินการนาส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนแก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน ภายในวันทาการถัดจากวันที่ได้รบั เช็ค
หรือดราฟต์นนั ้ คืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ ทัง้ นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
2.3.2 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รบั คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนที่มมี ูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
2.3.3 ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือ
ทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
2.4.1 บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน ตามคาสังซื
่ ้อทีส่ มบูรณ์และบริษัทจัดการได้รบั ชาระ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทกี่ ารสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนนัน้ มีผลให้จานวนหน่ วยลงทุน ของกองทุนเกินกว่า
จานวนหน่ วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่ อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัด การจะจัดสรรหน่ วยลงทุ น
ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อ โดยใช้หลักการ “สังซื
่ ้อก่อนได้ก่อน” ตามวันทีไ่ ด้รบั คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนและได้ชาระค่าซื้อหน่วย
ลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มกี ารสังซื
่ ้อหน่ ว ยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัด สรร บริษัท
จัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัด ส่วนจานวนหน่ วยลงทุนที่สงซื
ั ่ ้อและที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อ (Pro
Rata)
2.4.2 ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อไม่ตรงกับจานวนเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่บริษัท
จัด การสามารถเรียกเก็บได้จริงในวันท าการขายที่บริษัท จัดการทารายการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
2.4.3 บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรแล้วให้แก่ผู้ถอื หน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่ ว ยลงทุนภายใน 2 วันทาการถัด จากวันทาการขายหน่ วยลงทุนของค าสังซื
่ ้ อ นัน้ ๆ เว้นแต่
บริษัทจัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมู ลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั การจัดสรรแล้วให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนตาม
วรรค 1 ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
2.4.4 ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อ กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือ
ทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการ
ดาเนินการ
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2.4.5. บริษัท จัด จะจัด สรรหน่ ว ยลงทุ นให้แก่ บุ ค คลใดหรือกลุ่ ม บุ คคลเดียวกัน ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของหน่ ว ยลงทุ น ที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
2.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณีที่การสังซื
่ ้อหน่ ว ยลงทุนมีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใด ที่เป็ นเหตุให้บริษทั จัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จดั สรร
ทัง้ หมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนส่วนที่ไม่ไ ด้รบั การจัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่มดี อกเบี้ย
ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุนนัน้
วิธกี ารจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะโอนเงิน นาฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สงซื
ั ่ ้อ หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะผู้สงซื
ั ่ ้อส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อ หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ
เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถอื หน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผู้
สังซื
่ ้ อ หน่ วยลงทุ น ในกรณี ที่ไม่ มีรายละเอีย ดระบุ ในค าขอเปิ ด บัญ ชีก องทุ นรวม หรือ กรณี อ่ืน ใดที่ บริษัท จัด การไม่
สามารถคืนเงินค่าสังซื
่ ้อตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้ อได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณาจ่าย
คืนเงินดังกล่าวด้วยวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนเป็ นผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
เงื่อนไขอื่น ๆ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ี่ทาการทุก แห่งของบริษัทจัดการและ ณ
สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
2. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธกี ารซื้อหน่ วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่ วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่
ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วย
ลงทุน เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การซื้อหน่ วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่ วย
ลงทุนได้เป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
2.2 การซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ผ่ านการบริก ารธุ รกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ได้แ ก่ การบริก ารธุร กรรมที่ ใช้วิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การซื้อหน่ วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic
Teller Machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดทีม่ ีลักษณะเดียวกัน
ทัง้ นี้การให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2.3 การซื้อหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
3. บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิที่จะปรับปรุงเปลี่ย นแปลงระยะเวลาทาการขายหน่ วยลงทุ นเพื่อ ความเหมาะสม โดย
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ
ดังกล่ าว ล่ วงหน้า 30 วัน ก่อ นวัน เปลี่ย นแปลง ที่ที่ ท าการทุ กแห่ งของบริษัท จัด การและ ณ สถานที่ติด ต่ อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
4. กรณีผู้สงซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนส่งคาสังซื
่ ้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบู รณ์ และหรือไม่ชดั เจน และ
บริษทั จัดการไม่สามารถให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมู ลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสังซื
่ ้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการภายใน 3 วัน นับ
แต่วนั ทีม่ กี ารส่งคาสังซื
่ ้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษทั จัดการได้ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อทางโทรสารของผู้สงซื
ั ่ ้อ
หน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษทั จัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุ
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ใด บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการตาม
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่ไม่มยี อดคงเหลือและไม่มกี ารทาธุรกรรม
ใด ๆ เป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6. บริษัทจัดการจะไม่ขายหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อ
หรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่ วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อ
หน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ
7. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนชัวคราว
่
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าและบริษทั จัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดาเนินการที่
ทีท่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อ
คืนหน่ วยลงทุน และ/หรือ เว็ปไซต์ข องบริษัทจัด การ เว้น แต่ก รณีที่เกิดจากปั จจั ยที่ควบคุมไม่ ได้ หรือกรณี
จาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
8. ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมจาป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้
แตกต่ างจากที่ ก าหนดไว้ใ นโครงการหรือ ข้อ ผู ก พัน ของกองทุ น รวมเป็ นการชัว่ คราว อัน เนื่ อ งจากมีก าร
เปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่สานักงานกาหนดซึ่งส่งผลกระทบต่ อการซื้อ
ขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าทีม่ คี วาม
จาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
3. รำยละเอียดกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ ม
3.1 วิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง
1) ผู้ถอื หน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการในช่วงระยะเวลาเสนอ
ขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขในหัวข้อการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก หรือหัวข้อการเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก หรือหัวข้อการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนั น้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากบริษัท
จัดการเป็ นอย่างอื่น
2) บริษทั จัดการจะเริม่ รับคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกเมื่อกองทุนเป็ นไปตามเงื่อนไข
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตแิ ล้ว หรือหลังครบ 12 เดือน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุน นี้
สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน
รวม) คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนหรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) ได้ทที่ ี่ทาการทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัท จัดการอาจแจ้ง
เพิม่ เติมในอนาคต และสามารถสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้โ ดยกรอกรายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนหรือคาสังสั
่ บเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการ
กาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ทบี่ ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษทั จัดการได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว
ผูส้ งสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ไ ด้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุ ญาตให้ดาเนินการ
เป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นข้อกาหนดเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าในการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
(สาหรับผู้สงสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบคา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัตเิ ช่นเดียวกับ
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การเปิ ดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ น
อย่างอื่น)
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง
บริษทั จัดการจะเริ่มรับคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นปกติเมื่อกองทุนเป็ นไปตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตแิ ล้ว
หรือหลังครบ 12 เดือน
ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ที่ประสงค์ จ ะสับเปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ นจากกองทุ น นี้ ไปยังกองทุ น อื่น ภายใต้ก ารจัด การของบริษัท จัด การ
สามารถสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น หรือ
เอกสารอื่นใดที่บริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้ ทบี่ ริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ทีบ่ ริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่บริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่บริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน และบริษทั จัดการ
จะดาเนินการนาเงิน ที่ได้จากการขายคืน หน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปชาระค่ าซื้อหน่ วยลงทุน ของกองทุนปลายทาง
ตามรายละเอีย ดที่ ระบุไว้ในค าสังขายคื
่
น หน่ วยลงทุ น หรือ คาสังสั
่ บเปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุน หรือเอกสารอื่น ใดที่บริษัท จัด การ
กาหนด เมื่อบริษทั จัดการได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว ผูส้ งสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
3.2 วัน เวลา สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง
1) ผู้ถอื หน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการในช่วงระยะเวลาเสนอ
ขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยต้องเป็ นไปตามวัน เวลาในหัวข้อการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก หรือหัวข้อการเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก หรือหัวข้อการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุน รวมอื่นนัน้ เว้นแต่ได้ร บั อนุ ญาตจากบริษัท
จัดการเป็ นอย่างอื่น
2) เมื่อกองทุนเป็ นไปตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติแล้ว หรือหลังครบ 12 เดือน ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น.
บริษัทจัดการกาหนดให้วนั ทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของประเทศ
ของกองทุนหลัก และวันทาการของประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที่บริษทั จัดการไม่ไ ด้รบั ผลกระทบ
จากการรับชาระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาท าการสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ นดังกล่ าว ตามที่บริษัท จัด การ
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง
เมื่อกองทุนเป็ นไปตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตแิ ล้ว หรือหลังครบ 12 เดือน ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.00 น.
บริษัทจัดการกาหนดให้วนั ทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และ วันทาการของประเทศ
ของกองทุนหลัก และวันทาการของประเทศทีเ่ กี่ย วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที่บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบ
จากการรับชาระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิที่จะเปลี่ย นแปลงวันและเวลาท าการสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ นดังกล่ าว ตามที่บริษัท จัด การ
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
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3.3 ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง
เมื่อกองทุนเป็ นไปตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตแิ ล้ ว หรือหลังครบ 12 เดือน และกองทุนเปิ ดรับคาสังซื
่ ้อ
ขายหน่วยลงทุนตามปกติแล้ว ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมูลค่าหน่ วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการซื้อขายทีบ่ ริษทั จัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีไ่ ด้รบั คาสังสั
่ บเปลี่ยนหรือ เอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ทีส่ มบูรณ์และ
บริษทั จัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง
เมื่อกองทุนเป็ นไปตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติแล้ ว หรือหลังครบ 12 เดือน และกองทุนเปิ ดรับคาสังซื
่ ้อ
ขายหน่ วยลงทุนตามปกติแล้ว ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจะใช้มูลค่ าหน่ วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการซื้อขายที่บริษัทจัดการ
ได้รบั คาสังสั
่ บเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการ กาหนด (ถ้ามี) ทีส่ มบูรณ์ และได้ทารายการสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว
หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
1. กรณีที่กองทุ นนี้เป็ นกองทุนต้น ทางและผู้ถือหน่ วยลงทุนสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยมีจานวนหน่ วยลงทุนหรือมูลค่ า
หน่ วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลทีป่ รากฏตามสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือการสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทา
ให้หน่ วยลงทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนมีมูลค่ าต่ ากว่ามูลค่าหรือจานวนหน่ วยลงทุ นคงเหลือในบั ญชีขนั ้ ต่ า (ถ้ามี) บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดตามจานวนที่ปรากฏในสมุดทะเบีย นผู้ถือ
หน่วยลงทุน ไปยังกองทุนปลายทาง
ทัง้ นี้หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่าดังกล่าว บริษทั จัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ณ สถานที่ ติด ต่ อ ของผู้ สนั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อ คืน ที่ ใช้ ในการรับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น และแจ้ งให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการท ารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
เงื่อนไขอื่นๆ
1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถอื หน่วย
ลงทน โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการ
ทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้ สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
1.1 การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นผ่ านการบริการธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ กส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่ วน เช่น การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic
Teller Machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มลี ักษณะเดียวกัน ทัง้ นี้
การให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
2. บริษัทจัด การขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน เพื่อ ความเหมาะสม โดย
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษัทจั ดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ
ดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. บริษทั จัดการจะไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน” และ “การหยุดรับ
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ซื้อคืนหน่ วยลงทุ น” หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไว้ในรายละเอียด
โครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังสั
่ บเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุ นหรือผู้ถอื หน่วย
ลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัท
จัด การขอสงวนสิท ธิที่จ ะไม่ ด าเนิ น การสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ น นั น้ ๆ โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งแจ้งผู้สงสั
ั ่ บเปลี่ย นก่ อนการ
ดาเนินการ
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ภำคผนวก 3
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือกำรหำดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ
บริษัทจัดการจึงอาจลงทุนหรือ แสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่ างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานั ก งานคณะกรรมการก.ล.ตกาหนดดังต่อ ไปนี้ เว้นแต่ใ นกรณี ที่
คณะกรรมการก.ล.ต หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ส่วนที่ 1 : ตรำสำร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ในข้อ 1 ประเภท
ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศนี้ ซึ่งมีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ที่
ครบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีทเี่ ป็ น B/E P/N หรือ SN ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนามา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาทีส่ ะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิง
จากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซ่งึ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/E หรือ P/N
ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผู้รบั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ งจ่
ั ่ ายหรือผูอ้ อกตั ๋ว ทัง้ จานวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1.กรณี เป็ นหน่ วยที่กำรออกอยู่ภำยใต้บงั คับกฎหมำยไทย
1.1 กรณีเป็ นหน่วย CIS
1.1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 ในกรณีทกี่ องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย
CIS ของกองทุนรวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
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1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity
limit ของกองทุนนัน้
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของกองทุนนัน้
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน้
1.1.3 ในกรณีทกี่ องทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟี ดเดอร์
1.2 กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.1
1.2.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3
1.2.2 จดทะเบียนซื้อขายใน SET
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝาก ดังนี้
1.
ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.
ธนาคารออมสิน
3.
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6.
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8.
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.
สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผู้รบั ฝากตาม 1 – 9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ตำมหลักเกณฑ์กำรลงทุน
1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ต้องมี Underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1.1 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ในกรณี ที่ Derivatives อ้างอิงกับราคาของ Underlying ข้างต้น ราคาที่อ้ างอิงดังกล่ าวต้ องเป็ นราคาปั จจุ บัน (Spot Price)
หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ ม่ใช่ดชั นี หรือ Underlying ทีเ่ ป็ น
องค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน Derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีซ่ ้อื ขายในศูนย์ซ้อื ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized Exchange)
2.2.2 กรณี เป็ นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งซื้อขายนอกศู นย์ซ้อื ขายสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) ในประเทศ
ไทย ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า หรือผูค้ า้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ที่กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
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3. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (Cover Rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สนิ ของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนที่เพียงพอต่อภาร ทีก่ องทุนอาจต้องชาระ
หนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาทีไ่ ด้ลงทุนใน Derivatives นัน้ และเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด
4. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณี ที่ บ ริษั ท จัด การ ลงทุ น ใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ ใ ช่ สิ่ งเดี ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลดความเสี่ ย งการลงทุ น ใน
Derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC Derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC Derivatives ดังนี้
5.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ Derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีที่วนั ดังกล่าวเป็ น วันหยุดทาการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้งมูล ค่ายุติธรรมภายในวันท าการ
ถัดไป
5.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุ การณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้ง
มูลค่ายุตธิ รรมของ Derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
5.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ Derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่ จะลงทุนในต่ำงประเทศ :
บริษัทจัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะ
ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ทัง้ นี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็ นการทาสัญญาในประเทศที่มี
หน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีม่ กี ารซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ทีเ่ ป็ นสมาชิก WFE หรือเป็ นตราสารของบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ และเสนอขายใน GMS
ส่วนที่ 1 : ตรำสำร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ในข้อ 2 ประเภทของหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนต่างประเทศนี้ ซึ่งมีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่ าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีทเี่ ป็ น B/E P/N หรือ SN ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง บลจ.สามารถเข้าถึงได้เพื่อนามา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิง
จากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซ่งึ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/E หรือ P/N
ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผู้รบั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ งจ่
ั ่ ายหรือผูอ้ อกตั ๋ว ทัง้ จานวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS ในต่ำงประเทศ
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1.กรณี เป็ นหน่ วยที่กำรออกอยู่ภำยใต้บงั คับกฎหมำยต่ำงประเทศ
1.1 กรณีเป็ นหน่วย CIS
1.1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.1.2 เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ทีก่ ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซ่งึ เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ กี ารซื้อ
ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแล ทีเ่ ป็ น สมาชิกสามัญของ
IOSCO
1.1.2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสาหรับกองทุนเพื่อผูล้ งทุนรายย่อยของประเทศ
นัน้
1.1.3 ประเทศทีก่ ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุน อย่างเพียงพอ ทัง้ นี้ ตามรายชื่อ
ประเทศทีส่ านักงานกาหนด
1.1.4 ในกรณีเป็ นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจากัดการกู้ยมื ไว้เฉพาะ
กรณีมเี หตุจาเป็ นในการบริหารสภาพคล่องเป็ นการชัวคราวเท่
่
านัน้ และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กบั การลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็ นกองทุนรวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
1.1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity
limit ของ MF นัน้ ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ใช้กบั กรณีทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP
1.1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของ MF นัน้
1.1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นัน้ ในกรณีกองทุน CIS
ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็ นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF
สามารถลงทุนได้ และเมื่อนาทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่สามารถลงทุนได้มาคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของ NAV ของ MFดังกล่าว
1.1.5 ในกรณีทกี่ องทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เว้นแต่เป็ น กรณีทมี่ คี วามจาเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก สานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูล เหตุผลความ
จาเป็ นและค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
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1.2 กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 2.1
1.2.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2.2 จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกต่ำงประเทศ
ต้องเป็ นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝากต่างประเทศของผูร้ บั ฝาก ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
3. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผู้รบั ฝากตาม 1 – 2
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ตำมหลักเกณฑ์กำรลงทุน
1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ต้องมี Underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
1.1 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ในกรณี ที่ Derivatives อ้า งอิงกับราคาของ Underlying ข้า งต้ น ราคาที่อ้ า งอิงดังกล่ าวต้ อ งเป็ น ราคาปั จ จุ บัน (spot
price) หรือ ราคาสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า (futures price) เท่ านั น้ ทัง้ นี้ ราคาของ Underlying อื่น ที่ไม่ ใช่ ด ัชนี หรือ
Underlying ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน Derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MFได้ร ะบุ เกี่ย วกับการลงทุ น ใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จ ะลงทุ น ไว้อย่ างชัด เจนใน
โครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.2.1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีซ่ ้อื ขายในศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized Exchange)
2.2.2 กรณีเป็ นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซ้อื ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) ใน
ต่างประเทศ ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ ยู่
ภายใต้การกากับดูแลโดยหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO
หรือทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณี ที่จะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่ งมอบสินค้าเมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สิน ที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (Cover Rule)
บริษทั จัดการต้องจัดให้มที รัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระทีก่ องทุนอาจต้องชาระ
หนี้ ต ามข้ อ ตกลงเมื่ อ Derivatives สิ้ น สุ ด ลงไว้ ต ลอดเวลาที่ ไ ด้ ล งทุ น ใน Derivatives นั ้น และเป็ นไปตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
4. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณี ที่บริษั ท จัด การ ลงทุ น ใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ ใ ช่ สิ่งเดีย วกับ ทรัพ ย์ สิน ที่ จ ะลดความเสี่ ย ง การลงทุ น ใน
Derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC Derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC Derivatives ดังนี้
5.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ Derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทา
การถัดไป
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5.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้ง
มูลค่ายุตธิ รรมของ Derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
5.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ Derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
3. ตำรำงสรุปอัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม :
บริษทั จัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ
ของกองทุนรวม ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน
การลงทุน บริษทั จัดการจะลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญำ (Single Entity Limit)
ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี Credit Rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป

ไม่จากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment
Grade แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในข้อ 1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือข้อ 2 ส่วน
ที่ 2 ข้อ 1

ไม่จากัดอัตราส่วน

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ่ รู้ บั ฝากหรือผูอ้ อก
ตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี้ เฉพาะเงินฝากหรือตรา
สารทีร่ ฐั บาลเป็ นประกัน

ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit
Rating แ บ บ National Scale ซึ่ งป ร ะ เท ศ นั ้ น ต้ อ ง มี
sovereign Rating อยู่ในระดับที่ Investment Grade)

5

ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย
หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของตราสารทีล่ งทุน
ใน Benchmark + 5%

5.2.3 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระ ≤
397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน ทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะตาม
5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ภี าระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาด และ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่ ง
ประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี Credit Rating อยูใ่ นระดับ Investment Grade
5.5 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน
นับแต่วนั ทีล่ งทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
6

ทรัพย์สนิ ดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
6.1 ตราสารทุ น ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อ ขาย (1) 10% หรือ
หลัก ทรัพย์ สาหรับผู้ลงทุน ทัวไปของ
่
SET หรือ ของ (2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน Benchmark +5%
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่ างประเทศ (แต่ไม่ รวมถึง
ตราสารทุ น ที่ ผู้อ อกตราสารอยู่ ระหว่ างด าเนิ น การ
แก้ ไขเหตุ ที่ อ าจท าให้ มี ก ารเพิ ก ถอนก ารเป็ น
หลั ก ทรัพ ย์ ซ้ื อ ขายใน SET หรื อ ในตลาดซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุ น ที่ อ อกโดยบริษั ท ที่ จ ัด ตัง้ ขึ้น ไม่ ว่ า ตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่ างประเทศ ซึ่งหุ้นของ
บริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพ ย์
สาหรับผู้ลงทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลัก ทรัพ ย์ ต่ า งประเทศ (แต่ ไ ม่ ร วมถึ งบริษั ท ที่อ ยู่
ระหว่ างด าเนิ น การแก้ ไขเหตุ ที่อ าจท าให้มีก ารเพิ ก
ถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อ ขาย
ตาม 6.1
6.4 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตัง้ ขึ้นตามกฎหมาย
ไทย และเสนอขายตราสารนั น้ ในต่ างประเทศ
หรือ ผู้ออกจัด ตัง้ ขึ้น ตามกฎหมายต่ า งประเทศ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิต้ี
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

(แต่ไม่ รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้ร ับ
อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)
หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี Credit Rating อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ Investment
Grade
6.4.3 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผู้อ อกเป็ น บริษัท จดทะเบีย นใน SET
ห รื อ ใน ต ลาด ซื้ อข าย ห ลั ก ท รั พ ย์
ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ อ อกมี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มู ล เป็ นการ
ทั ว่ ไปโดยมี ร ายละเอี ย ดตามแบบ
filing
6.4.3.3 ในกรณี ที่ เป็ นตราสารที่ มีก าหนดวั น
ชาระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน
และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ
6.4.3.2 ผู้มีภ าระผู ก พัน ตามตราสาร
ดังกล่าวต้อง บุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุ ค คลตามข้ อ 5.2.3.1 –
5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบั น การเงิ น ระห ว่ า ง
ประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ น
สมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศ
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 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ >
397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรือ
อยู่ในระบบของ regulated market
6.5 ธุ ร ก รรม ดั ง นี้ ที่ คู่ สั ญ ญ ามี Credit Rating อยู่ ใน
ระดับ Investment Grade
6.5.1 OTC Derivatives
6.6 หน่ วย CIS ตามที่ระบุ ในข้อ 3.13.1 ส่ วนที่ 2 ข้อ 1.2
หรือ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 ทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายหรือ
อยู่ ใ นระหว่ า ง IPO เพื่ อ การจดทะเบี ย นซื้ อ ขายใน
กระดานซื้อ ขายหลัก ทรัพย์ สาหรับผู้ลงทุน ทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่
ไม่รวมถึงหน่ วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไข
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

เหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนหน่ วยดังกล่าวออกจาก
การซื้อ ขายใน SET หรือ ในตลาดซื้อขายหลัก ทรัพ ย์
ต่างประเทศ)
7

ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี ้อกาหนดเกี่ยวกับ Single Entity Limit ของผูร้ บั ฝากผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1.เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2.Derivatives on Organized Exchange
ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมกลุ่มกิ จกำร (Group Limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่ม
กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทาง
การเงินกับบริษทั ดังกล่าว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25%
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
ใน Benchmark + 10%

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

ประเภททรัพย์สิน

1

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่
นิตบิ ุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาใน
ต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั ่ าย
หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้
ขึน้
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิมาจาก
์
คู่สญ
ั ญาตาม Reverse Repo หรือ securities lending
หรือ Derivatives)

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิต้ี

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
-

รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี เว้นแต่
เป็ น MF ทีม่ ีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตาม
รอบอายุกองทุน

-

อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ทีอ่ ายุกองทุน คงเหลือ ≤
6 เดือน ทัง้ นี้ เฉพาะ MF ทีม่ อี ายุโครงการ ≥ 1 ปี
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

2

ทรัพย์สนิ ดังนี้
2.1 B/E P/N ที่ มี เงื่ อ น ไข ห้ าม เป ลี่ ย น มื อ แ ต่ MF ไ ด้
ดาเนิ นการให้มีการรับโอนสิท ธิเรีย กร้องในตราสารได้
ตามวิธีก ารที่ก ฎหมายก าหนด หรือ มีเงื่อ นไขให้ MF
สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ รี ะยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 3 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้
ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ใน
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้
ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (Single Entity
Limit)
2.3.2 มี Credit Rating อยู่ในระดับต่ากว่า Investment
Grade หรือไม่มี Credit Rating

รวมกันไม่เกิน 25%

3

total SIP ซึ่งได้แก่
3.1 ทรัพ ย์ สิ น ตามข้ อ 7 ในส่ ว นที่ 1 : อั ต ราส่ ว นการ
ลงทุ น ที่ ค านวณตามผู้อ อกทรัพ ย์ สิ น หรือ คู่ สัญ ญา
(single entity limit)
3.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุนหรือ Basel III ที่
มี อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ที่ ตั ว ตราสารและ/หรือ ผู้ อ อก
ต รา ส าร ที่ ต่ าก ว่ า ที่ ส า ม าร ถ ล งทุ น ไ ด้ (noninvestment grade / unrated)

รวมกันไม่เกิน 15%

4

Derivatives ดังนี้
4.1 การเข้าทาธุรกรรม Derivatives ทีม่ วี ตั ถุประสงค์
เพื่อการลดความเสีย่ ง (Hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ อี ยู่

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนไม่มขี อ้ กาหนดเกี่ยวกับ
product Limit
ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิ จกำรที่ลงทุน (Concentration Limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
หุน้ ของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิต้ี

อัตรำส่วน
1.1 กรณีทเี่ ป็ นการลงทุนของ MF
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
ต้องมีจานวนหุน้ ของบริษทั รวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้
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ข้อ
2

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารหนี้ ตราสาร Basel III ของผูอ้ อกรายใดราย
หนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้
ภาครัฐต่างประเทศ)

อัตรำส่วน
2.1 ไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของมู ล ค่ า หนี้ สิน ทางการเงิน (financial
liability) ของผูอ้ อกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบ
การเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด
ทัง้ นี้ ในกรณี ที่ผู้ออกตราสารมีหนี้ สิน ทางการเงิน ที่ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏ
ในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนี้สนิ ทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สนิ ทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สนิ ทางการเงินนัน้ จะต้องเป็ น
ข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทัวไป
่ และในกรณีทผี่ ู้ออก
ตราสารไม่ มี ห นี้ สิ น ทางการเงิ น ตามที่ เ ปิ ด เผยในงบ
การเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด รวมถึงกรณี ยงั
ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผูอ้ อก
ตราสาร ให้ใช้อัต ราส่ ว นไม่ เกิน 1 ใน 3 ของมู ล ค่ า การ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนัน้ เป็ น
รายครัง้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มกี ารยื่นแบบ
filing ใน ลั ก ษ ณ ะ เป็ น โ ค ร ง ก า ร (bond issuance
program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณี ที่กองทุน ลงทุ นในตราสารตามข้อ นี้โดยเป็ น ตรา
สารที่อ อกใหม่ แ ละมี Credit Rating อยู่ ในระดับต่ า กว่ า
Investment Grade หรื อ ไม่ มี Credit Rating ให้ บลจ.
ลงทุ น เพื่ อ กองทุ น ภายใต้ ก ารจัด การของ บลจ. ราย
เดีย วกัน รวมกัน ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของมูล ค่ าการออกและ
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่ กรณี ที่ผู้
ออกตราสารได้ มี ก ารยื่ น แบบ filing ในลั ก ษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้ พิ จ ารณาเป็ น
รายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็ นตรา
สารทีอ่ อกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10.สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ น

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิต้ี

39

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน
สมาชิก
11.สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานอง
เดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

- ไม่ เ กิ น 1 ใน 3 ของจ านวนหน่ วย CIS ทั ้ง หมดของ MF
หรือ กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่ อกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1)การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลี กั ษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

“ทัง้ นี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
เรื่อง การลงทุนของกองทุน”
หมายเหตุ: หนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability) ให้พจิ ารณาตามมาตรฐานการบัญชีทผี่ ูอ้ อกตราสารดังกล่าวได้จดั ทางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล เช่น International FinancialReporting
Standards (IFRS) หรือ United States GenerallyAccepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
ส่วนที่ 5 : กำรดำเนิ นกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วน
กำรลงทุน
1. ในกรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนมีคุณสมบัตทิ เี่ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้ขาด
คุณสมบัตใิ นการเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันทีท่ รัพย์สนิ ขาดคุณสมบัติ และจัดส่งต่อผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตภิ ายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่
วันทีท่ รัพย์สนิ นัน้ ขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 6 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษทั จัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัติมคี ุณสมบัติ เปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว
รวมถึงวันทีไ่ ด้จาหน่ายทรัพย์สนิ นัน้ ออกไปหรือวันทีท่ รัพย์สนิ มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีและให้จดั ส่งรายงานต่อ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตใิ ห้เป็ นไปตาม (2) บริษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลตามวรรค
หนึ่ง พร้อมสาเหตุทไี่ ม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการ
นับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีทที่ รัพย์สนิ ในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม่ บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจน จัดเก็บสาเนารายงาน
ไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
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(2) ไม่ลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดเว้นแต่
เป็ นการดาเนินการตามข้อ 5
(3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 6 ในส่วนนี้
(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทไี่ ม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สนิ
สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) ภายใน 90 วันนับแต่วนั สุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอ่นื ใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก)
(4) เมื่อบริษทั จัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ
จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีส่ ามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้ และจัดส่งรายงาน
ต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่สามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนัน้
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษทั จัดการต้องจัดทา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุทไี่ ม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สานักงาน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วัน ทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีทกี่ องทุนมีหนุ้ ของบริษทั ใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน
(concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบตั ติ าม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบริษทั จัดการต้อง
ดาเนินการดังนี้ดว้ ย
(ก) งดเว้นการใช้สทิ ธิออกเสียงในหุน้ จานวนทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจาเป็ นและสมควรโดยได้รบั การผ่อนผันจาก
สานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุน้ หรือลดการมีอานาจควบคุม หรือยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ ในกรณีทที่ รัพย์สนิ เป็ นหุน้ ของบริษทั
จดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุน้ ของบริษทั ดังกล่าวเป็ นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั นัน้ จนถึงหรือข้ามจุดที่
ต้องทาคาเสนอซื้อ ความในข้อ 2 มิให้นามาใช้กบั กองทุนรวมฟี ดเดอร์ ในส่วนทีเ่ ป็ นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศทีไ่ ม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน
(concentration limit) โดยให้ดาเนินการตามทีก่ าหนดในข้อ 3 หรือข้อ 4 แล้วแต่กรณี
3. ในกรณีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ทไี่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ ก่อนวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษทั จัดการ กองทุนรวมดาเนินการ
ดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit) เป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวัน ทีก่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนา
รายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อขยายวงเงินสาหรับการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมฟี ดเดอร์ดงั กล่าวที่ได้จดทะเบียน
ไว้กบั สานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่ วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนทีก่ าหนด
(3) ในกรณีที่มกี ารลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน รวมหรือหน่ วยของกองทุนต่างประเทศที่มี ผู้รบั ผิดชอบการบริหารจัดการกองทุ น
ดังกล่าวเป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษทั จัดการกองทุนรวม และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
จากกองทุนรวมฟี ดเดอร์หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนในลักษณะที่ซ้าซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษทั จัดการกองทุน
รวมแจ้งเป็ นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจาเป็ น
ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนัน้ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีทอี่ ตั ราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟี ดเดอร์เป็ นไปตามทีก่ าหนดแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทารายงานข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีอ่ ตั ราส่วนเป็ นไปตามทีก่ าหนด และจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีอ่ ตั ราส่วนการลงทุนเป็ นไปตามทีก่ าหนดนัน้ ”

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิต้ี

41

4. ในกรณีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ทไี่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ หลังวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้
หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณ
ตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit) เป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน
(1) ดาเนินการตามข้อ 3 (1)
(2) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลา 180 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จดั ทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุน
ในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันทีอ่ ตั ราส่วนเป็ นไปตามที่กาหนด และจัส่งรายงานดังกล่าวต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทา
การนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ 4 (2)
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุ นได้ ห้ามมิให้บริษทั จัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ่มเติมใน
ทรัพย์สนิ ทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด และให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจัดทา
รายงานตามข้อ 4(3) พร้อมสาเหตุทไี่ ม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
และผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ 4 (2)
5. ในกรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกาหนดทีส่ ามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณี
ดังต่อไปนี้ จนเป็ นเหตุให้ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกาหนดทีส่ ามารถลงทุนได้ บริษทั อาจลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปได้
(1) กรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิจากการเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มอี ยู่เดิมนัน้ เว้นแต่กรณีตาม (2)
(2) กรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศที่
เกี่ยวข้อง แต่ทงั ้ นี้ บริษทั จัดการต้องดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย
(3) กรณีทกี่ องทุนได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการบริจาค
ในกรณีทมี่ กี ารลงทุนตามข้อ 4 (1) และ (3) ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม
6. ในกรณีทมี่ เี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็ นอื่นใดทาให้บริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษทั จัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุน ให้บริษทั จัดการ
สามารถใช้ดุลยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับ การ
ดาเนินการของบริษทั จัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผูถ้ อื หน่วยลงทุน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบ
ระยะเวลาทีต่ ้องแก้ไขให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวทัง้ นี้ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการสามารถ
ดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ หรือวิธกี ารอื่นๆ ตามที่บลจ.กาหนด
ส่วนที่ 6 : กำรดำเนิ นกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีทกี่ องทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษทั จัดการต้อง
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1.1 จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้ เหตุผลทีท่ าให้มกี ารลงทุนไม่เป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับ
แต่วนั ทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
1.2 ดาเนินการแก้ไขให้สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีทกี่ ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุ น ให้บริษทั จัดการ
ดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษทั จัดการจะได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้ทางบริษทั จัดการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30
วันนับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม หรือในช่วงระยะเวลาทีก่ องทุนจาเป็ นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงทีผ่ ลู้ งทุนทา
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การขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทาการ ทัง้ นี้ยงั ต้อง
คานึงถึงประโยชน์ผลู้ งทุนเป็ นสาคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการต้องจัดให้มวี ธิ กี ารในการให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หน่วยลง
ทุนเดิมในการทีจ่ ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธกี ารดังกล่าวต้อง
มีระยะเวลาเพียงพอและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมทัง้ เมื่อได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมแล้วบริษทั จัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีทคี่ รบกาหนด 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการ
ลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มผี ลใช้บงั คับ บริษทั จัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนัน้ เพิม่ เติม
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ภำคผนวก 4
ตำรำงแสดงวันหยุดทำกำรซื้อ / ขำยคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เกำหลี อิ ควิ ตี้
(ประจำปี 2565)
(TH, US)
วันที่ 3 มกราคม
วันที่ 17 มกราคม
วันที่ 16 กุมภาพันธ์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 13 เมษายน
วันที่ 14 เมษายน
วันที่ 15 เมษายน
วันที่ 2 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 16 พฤษภาคม
วันที่ 30 พฤษภาคม
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 20 มิถุนายน
วันที่ 4 กรกฎาคม
วันที่ 13 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 29 กรกฎาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 5 กันยายน
วันที่ 10 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 14 ตุลาคม
วันที่ 24 ตุลาคม
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 24 พฤศจิกายน
วันที่ 25 พฤศจิกายน
วันที่ 5 ธันวาคม
วันที่ 12 ธันวาคม
วันที่ 26 ธันวาคม
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วันหยุดชดเชยวันขึน้ ปี ใหม่
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
วันฉัตรมงคล
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันอาสาฬหบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันหยุดพิเศษ (เพิม่ เติม)
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพนั ปี หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
วันหยุดพิเศษ (เพิม่ เติม)
วันหยุดชดเชยวันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
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กองทุน เปิ ดพริ นซิ เพิ ล เกำหลี อิ ควิ ตี้ เป็ นนิ ติ บุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริ ษัทจัดกำร ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุ น
พริ น ซิ เพิ ล จ ำกัด จึ ง ไม่ มี ภ ำระผูก พัน ในกำรชดเชยผลขำดทุ น ของกองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เ พิ ล เกำหลี อิ ควิ ตี้ ทัง้ นี้ ผลกำร
ดำเนิ นงำนของกองทุ นเปิ ดพริ นซิ เพิ ล เกำหลี อิ ควิ ตี้ ไม่ ได้ขึ้น อยู่กบั สถำนะทำงกำรเงิ นหรือ ผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษัท
หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิ ล จำกัด
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เมื่อมีควำมเข้ำใจในควำมเสี่ยงของสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ ำ และผู้ลงทุนควรพิ จำรณำควำม
เหมำะสมของกำรลงทุน โดยคำนึ งถึงประสบกำรณ์กำรลงทุน วัตถุประสงค์กำรลงทุน และฐำนะกำรเงินของผู้ลงทุนเอง
ในกรณี ที่ผ้สู นใจลงทุนต้องกำรทรำบข้อ มูลเพิ่ มเติ ม ผู้สนใจลงทุ นสำมำรถขอหนังสือ ชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ที่บริษัท
หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิ ล จำกัด หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน
บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดกำรเช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดกำรลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเปิ ด โดยบริษัทจัดกำรจะจัดให้มีระบบงำนที่ ป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้เกิ ด
ควำมเป็ นธรรมต่ อผู้ถื อหน่ ว ยลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ล งทุน สำมำรถขอดูข้ อมู ลกำรลงทุ นเพื่ อบริ ษัทจัดกำรได้ ที่บ ริ ษัทจัดกำร และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ผู้ล งทุน สำมำรถตรวจดู ข้อมูล ที่ อำจมีผ ลต่ อกำรตัด สิ น ใจลงทุ น เช่น กำรทำธุรกรรมกับบุ ค คลที่ เกี่ ยวข้องได้ที่ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอิ นเตอร์เน็ตของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. www.sec.or.th
บริษัทจัดกำรอนุญำตให้พนักงำนลงทุนในหลักทรัพย์เพื่ อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิ บตั ิ ตำมจรรยำบรรณและประกำศต่ำงๆ
ที่ สมำคมบริ ษัทจัดกำรลงทุ นก ำหนด และจะต้ องเปิ ดเผยกำรลงทุ นดังกล่ ำวให้บ ริ ษัท จัดกำรทรำบ เพื่อ ที่ บ ริ ษัท จัดกำรจะ
สำมำรถกำกับและดูแลกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของพนักงำนได้
ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแ นวทำงในกำรใช้สิทธิ ออกเสียงและกำรดำเนิ นกำรใช้สิทธิ ออกเสียงได้ที่ทำกำรของบริษทั จัดกำรหรือ
โดยผ่ำนเครือข่ำยอิ นเตอร์เน็ตของบริ ษทั จัดกำร www.principal.th และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคื นที่ ได้รบั กำรแต่งตัง้
จำกบริษทั จัดกำร
ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้ อมูลเพิ่ มเติ ม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงกำรและข้อผูกพันได้ที่บริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุน
กำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิ ล จำกัด ที่อยู่ 44 อำคำร ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย
ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th
บริ ษทั จัดกำรและ/ หรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ บริษัทจัดกำรแต่งตัง้ อำจพิ จำรณำขอข้อมูล เอกสำร
หลักฐำน เพิ่ มเติ มจำกผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือบุ คคลที่ เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตำมคำ
จำกัดควำมของกฎหมำยหรือตำมที่หน่ วยงำนที่ มีอำนำจกำหนด ทัง้ ก่อน และหรือภำยหลังกำรลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้ นี้
เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่ นที่ เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้
เป็ นไปตำมแนวทำงปฏิ บตั ิ หรือกำรตีควำม หรือกำรสั ่งกำรของหน่ วยงำนผู้มีอำนำจ ทัง้ นี้ บริ ษทั จัดกำรและผู้สนับสนุนกำร
ขำยและรับซื้ อคื นหน่ วยลงทุน มี หน้ ำที่ ต้ อ งทำควำมรู้จกั ตัวตนของลูก ค้ำ (Know Your Client: KYC) และกำรพิ สู จน์ ทรำบ
ลู ก ค้ ำ (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้ส นใจสั ง่ ซื้ อ หน่ วยลงทุ น หรื อผู้ ถื อหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น มี ห น้ ำที่ แ จ้ ง กำร
เปลี่ ยนแปลงข้ อมู ล เกี่ย วกับ กำรรู้จ ักตัว ตนของลูก ค้ ำ (KYC) และกำรพิ สูจ น์ ทรำบลูก ค้ ำ (CDD) ให้ บ ริ ษัท จัดกำรและหรื อ
ผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทรำบ โดยตำมแนวทำงปฏิ บตั ิ ของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรฟอกเงิ นดังกล่ำว
บริ ษัทจัดกำรและหรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นจำเป็ นต้องดำเนิ นกำรตำมกฎหมำยครอบคลุมทัง้ กำร
เปิ ดบัญชีเพื่อใช้บริ กำรใหม่ กำรทำธุรกรรมของลูกค้ำเดิ ม และกำรทบทวนข้อมูลลูกค้ำให้เป็ นปั จจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทัง้ กำร
ดำเนิ นกำรอื่นๆ ตำมที่หน่ วยงำนผู้มีอำนำจกำหนดแนวทำง
รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
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บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิ ล จำกัด
สอบถำมข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th
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