หนังสือชี้ชวนเสนอขำยหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เวียดนำม อิ ควิ ตี้
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กองทุนรวมนี้ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนำม ผู้ลงทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเสี่ยงของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
กองทุนรวมนี้ อำจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ตอบแทน ทำให้กองทุนรวมนี้ มีควำมเสี่ยงมำกกว่ำกองทุ นรวม
อื่น จึงเหมำะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องกำรผลตอบแทนสูงและรับควำมเสี่ยงได้สูงกว่ำผู้ลงทุนทัวไป
่
กำรลงทุ นในหน่ วยลงทุน มิ ใช่ กำรฝำกเงิ น และมีควำมเสี่ยงของกำรลงทุ น ผู้ลงทุ นอำจได้รบั เงิ น ลงทุ นคื นมำกกว่ ำหรือ น้ อ ยกว่ำ เงิ น ลงทุ น
เริ่ ม แรกก็ไ ด้ ดัง นั้น ผู้ล งทุ น ควรลงทุ น ในกองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล เวี ย ดนำม อิ ค วิ ตี้ เมื่ อ เห็ น ว่ ำ กำรลงทุ น ในกองทุ น รวมนี้ เหมำะสมกั บ
วัตถุประสงค์กำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับควำมเสี่ยงที่อำจเกิ ดขึ้นจำกกำรลงทุนได้
ในกรณี ที่มีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผ้ลู งทุนอำจได้รบั ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำเวลำที่ กำหนดในหนังสือชี้ชวน
กองทุนอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำเพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภำพกำรบริหำรกำรลงทุน กองทุนจึงมีควำมเสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมที่ ลงทุนใน
หลักทรัพย์อ้ำงอิ งโดยตรง เนื่ องจำกใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่ำจึงมีกำไร/ขำดทุนสูงกว่ำกำรลงทุนในหลักทรัพย์อ้ำงอิ งโดยตรง
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล เวียดนำม อิ ควิ ตี้ อำจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ตอบแทน ทำให้กองทุนรวม/
เปิ ดนี้ มีควำมเสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมอื่น จึงเหมำะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องกำรผลตอบแทนสูงและรับควำมเสี่ยงได้สูงกว่ำผู้ลงทุนทัวไป
่
กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ โดยกองทุนอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) เพื่อป้ องกันควำมเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับอัตรำแลกเปลี่ยนเงิ นตรำ ที่ อำจเกิ ดขึ้นได้จำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมและสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่
กับดุลยพิ นิจที่ ผ้จู ดั กำรกองทุนเห็นเหมำะสม ซึ่งกองทุนอำจได้รบั ผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนต่ำกว่ำเงิ นลงทุนเริ่มแรกได้
อย่ ำ งไรก็ต ำมในเบื้ อ งต้ น กองทุ น จะยัง ไม่ มี ก ำรป้ อ งกัน ควำมเสี่ ยงจำกอัต รำแลกเปลี่ย น ซึ่ ง อำจท ำให้ ผ้ลู งทุ น ได้ ร ับ ผลขำดทุ น จำกอัต รำ
แลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนตำ่ กว่ำเงินลงทุนเริ่มแรกได้
กองทุนมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเชิ งรุก (Active Management) โดยมีเป้ ำหมำยชนะดัชนี มำตรฐำน กองทุนจึงมีควำมเสี่ยงที่กลยุทธ์กำรลงทุน
กำรวิ เครำะห์ห ลักทรัพ ย์ที่ลงทุ น และปั จจัย อื่นๆที่ มี ผลต่อ กำรตัด สิ นใจลงทุน ของผู้จ ัดกำรกองทุน อำจทำให้ ไม่ บรรลุวตั ถุประสงค์ ดงั กล่ ำว
รวมถึงกำรคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกำสที่ หลักทรัพย์ที่ลงทุนมีรำคำลดลง เนื่ องจำกกำรวิเครำะห์
หลักทรัพย์ ธุรกิ จอุตสำหกรรม แนวโน้ มภำวะเศรษฐกิ จและตลำดทุน หรือศักยภำพโดยเปรียบเที ยบกับหุ้นอื่นๆไม่เป็ นไปตำมที่ได้ประเมินไว้
กองทุนมีกำรแบ่ งชนิ ดของหน่ วยลงทุ นเป็ น 7 ชนิ ดได้ แก่ ชนิ ดสะสมมูลค่ ำ ชนิ ดผู้ลงทุนสถำบัน ชนิ ดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิ ดขำยคื นหน่ วยลงทุ น
อัตโนมัติ ชนิ ดผู้ลงทุนพิ เศษ ชนิ ดช่องทำงอิ เล็กทรอนิ กส์ ชนิ ดเพื่อกำรออม ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลของหน่ วยลงทุนทัง้ 7 ชนิ ดก่อนทำกำร
ลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิ ทธิ ในกำรเพิ่มชนิ ดหน่ วยลงทุนในอนำคตได้
กำรแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน มิ ได้ทำให้ควำมรับ ผิ ดชอบของกองทุนรวมที่ มี ต่อบุคคลภำยนอกแยกออกจำกกันตำมชนิ ด ของหน่ วยลงทุ น
ทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภำยใต้ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอกอย่ำงเท่ำเทียมกัน
มูลค่ำหน่ วยลงทุนของหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดอำจมีมูลค่ำเท่ำกันหรือแตกต่ำงกันได้ โดยบริษัทจัดกำรจะแยกคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุน
แต่ละชนิ ด
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดำเนิ นกำรตำมคำสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อ หรือสังสั
่ บเปลี่ยนของบุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลใดที่ ท ำให้บ ริ ษั ทจัด กำรและหรือ กองทุน ภำยใต้ กำรจัดกำรมี ควำมเสี่ย งทำงกฎหมำย ควำมทเสี่ย งด้ำนภำษี หรือ ควำมเสี่ย งอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมำย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมำยอื่นทัง้ ในและต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้ำงอิ งในอนำคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถำม
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลควำมเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจก่อนตัดสิ นใจลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปีที่ 5 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2565
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ของผู้จดั กำร
กองทุน

โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน เป็ น 7 ชนิด ได้แก่
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNEQ-A)
• ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNEQ-I)
• ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNEQ-C) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNEQ-R) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNEQ-X)
• ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNEQ-E) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดขายเพื่อการออม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNEQ-SSF) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ทัง้ ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่ องทุน
กาหนด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่ได้
เปิ ดให้บริการ ชนิดของหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของ
บริษทั จัดการ และ/หรือประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ และ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบำยกำรลงทุน

กองทุ น มีน โยบายลงทุ น ในตราสารแห่ งทุ น ที่จ ดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ หรือ มีธุ ร กิจ หลัก ในประเทศ
เวียดนามทีเ่ ชื่อว่ามีศกั ยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทัง้ ตราสารทุนอื่นใดทีด่ าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือ
ทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ทรัพย์สนิ ส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศดังกล่าว และ/หรือตราสารทุนของผูป้ ระกอบการเวียดนามทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น
และ/หรือ กองทุ นรวมอื่น ที่มีนโยบายการลงทุ นในตราสารแห่งทุ น และ/หรือกองทุน รวมอีทีเอฟตราสารทุ น
ต่างประเทศ ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
สาหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุน ในหน่ วย Property, REITs และ/หรือหน่ วย Infra และ/หรือ
ตราสารแห่ งทุ น ตราสารทางการเงิน ตราสารกึ่งหนี้ ก่ึงทุ น เงิน ฝาก หน่ ว ย private equity ตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นใด ทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศ
ก าหนดหรือให้ค วามเห็น ชอบให้ก องทุ น สามารถลงทุ น ได้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ตามที่ ระบุ ไว้ใ น
โครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจะลงทุนในหุน้ หรือหลักทรัพย์ ทไี่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมทัง้ สิ้นไม่
เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน

กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุน
ในตราสารหนี้ทมี่ ีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่า กว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่
ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Security) ยกเว้น ในกรณี ที่ขณะเริ่มลงทุน ตราสารดังกล่าว
ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) แต่ต่อมา
ถูกปรับลดอันดับความน่ าเชื่อถือ ลงต่ ากว่า Investment Grade กองทุน จะมีไว้ซ่ึ งตราสารดังกล่ า วต่อไปได้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี
1

กำรป้ องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน
มูลค่ำขัน้ ตำ่ ในกำรสั ่งซื้อครัง้ แรก

มูลค่ำขัน้ ตำ่ ในกำรสั ่งซื้อครัง้ ถัดไป

มูลค่ำขัน้ ตำ่ ในกำรขำยคืนหน่ วย
ลงทุน

รวมทัง้ มีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็ นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต.กาหนด หรือเห็นชอบให้ดาเนินการได้
ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดขายเพื่อการออม
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดขายเพื่อการออม
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดขายเพื่อการออม

วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และ
จัดกำรกองทุนรวม

วันที่ 18 กันยายน 2560

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี

: 1,000.00 บาท
: 500,000.00 บาท
: 1.00 บาท (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
: 1,000 บาท (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
: 1 บาท
: 500 บาท (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
: 1,000 บาท (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
: 1,000.00 บาท
: 100,000.00 บาท
: 1.00 บาท (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
: 1,000 บาท (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
: 1 บาท
: 500 บาท (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
: 1,000 บาท (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
: ไม่กาหนด
: ไม่กาหนด
: ไม่กาหนด
: ไม่กาหนด
: ไม่กาหนด
: ไม่กาหนด
: ไม่กาหนด
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ควำมเสี่ยงและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม
1. ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนำมเป็ นหลัก (Country Risk)
กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ทเี่ กี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามเป็ นหลัก มูลค่าทรัพย์สินทีก่ องทุนลงทุนอาจได้รบั ผลกระทบจากความไม่แน่นอน
หรือการเปลี่ยนแปลงของประเทศเวียดนามเป็ นสาคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การ
บังคับใช้ม าตรการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากปั จจัย ความไม่มนั ่ คงทางสังคม ศาสนา การเมือง
เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของประเทศ นอกจากนี้ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะ
ทีเ่ กิดวิกฤตการณ์ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รบั เงินคืนตามระยะเวลาทีก่ าหนด
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บริษัทจัดการจะติดตามความเคลื่อนไหวของประเทศ และวิเคราะห์ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
2. ควำมเสี่ยงทำงธุรกิ จ (Business Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการดาเนินงานของบริษทั ผูอ้ อกหุ้นอันเนื่องมาจากผลการดาเนินงานหรือฐานะการเงิน รวมทัง้ ความสามารถในการทา
กาไรและนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทผู้ออกหุ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ อราคาซื้อ/ขายหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณา
คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยการวิเคราะห์ข้อมู ลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผูอ้ อกตราสารเพื่อประกอบการ
ตัด สิน ใจลงทุ น และติด ตามข้อมูล ข่า วสารที่เกี่ยวข้อ งกับบริษัท ผู้ออกตราสารอย่ างใกล้ ชิดและสม่าเสมอ หากมีก ารเปลี่ย นแปลงผลการ
ดาเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสาคัญ บริษทั จัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในหลักทรัพย์
อย่างเหมาะสม
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บริษทั จัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ทลี่ งทุน โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผูอ้ อกตรา
สาร เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุ น และติด ตามข้อ มูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผู้ออกตราสารอย่ างใกล้ชิดและสม่าเสมอ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงผลการดาเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษทั ผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสาคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม
3. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk):
สภาวะตลาดของตลาดหุ้ น อาจมีค วามผัน ผวนได้ ต ลอดเวลา โดยอาจขึ้น อยู่ กับแนวโน้ ม ของอัต ราดอกเบี้ ย ความผัน ผวนของค่ า เงิน
ปั จจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษทั ผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ้น เป็ นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นที่กองทุนได้ลงทุน
ไว้อาจเพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บริษัท จัดการจะพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์โดยมีสดั ส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดย
คานึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน
4. ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk):
เนื่องจากสภาพและขนาดของตลาดหุ้นของประเทศเวียดนามในปั จจุบันซึ่งเป็ น ตลาดที่ก าลังพัฒนา มีจานวนครัง้ และปริมาณการซื้อขาย
เปลี่ยนมือของตราสารต่ า รวมไปถึงการมีข้อจากัดของสัดส่วนการถือครองหุน้ โดยนักลงทุนต่างชาติ (foreign ownership limit) ซึ่งอาจทาให้
การซื้อหรือขายหุ้นไม่ได้ในช่วงเวลาทีต่ ้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีค่ าดหวังเอาไว้ และอาจมีค่าใช้จ่ายค่าส่วนต่างราคาสาหรับนักลงทุน
ต่างชาติ share price premium
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง :
บริษัท จัด การจะพิ จารณาลงทุ นในหลั กทรัพ ย์ ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้ องกับประเภท ลักษณะและนโยบายการลงทุน ของกองทุ นอย่า ง
เหมาะสม เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ทัง้ นี้แนวทางการบริหารความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาตัดสินใจของบริษทั จัดการโดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
5. ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency/Exchange Rate Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงิน ซึ่งอาจทาให้ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนเมื่อคิดเป็ นเงินบาท
แตกต่างไปจากผลตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ จากสกุลเงินของประเทศเวียดนาม (local currency) ซึ่งกองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี
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แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง :
กองทุนอาจพิจารณาใช้เครื่องมือป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทัง้ นี้กองทุนอาจไม่จาเป็ นต้องปิ ดฐานะเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ่งขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การทาธุรกรรมป้ องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนทีเ่ พิ่มขึน้
6. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรลงทุนใน Frontier Market
การลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศ Frontier Market ซึ่งเป็ นประเทศทีอ่ ยู่ในระดับก่อนการพัฒนาเป็ นตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) จะ
มีความเสีย่ งในระดับทีส่ ูงกว่าการลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว (developed markets) ความเสีย่ งดังกล่าวอาจส่งผล
กระทบต่ อหลัก ทรัพ ย์ที่กองทุนลงทุ น เช่ น ความเสี่ ยงที่เกิดจากกฎเกณฑ์และข้อกาหนดในการลงทุนหรือการเรียกคืนทรัพ ย์สินหรือสิท ธิ
กลับคืน สู่ประเทศนั น้ ๆ (investment and repatriation restrictions) ความเสี่ย งที่เกิด จากความผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี่ย น ความเสี่ย ง
เกี่ยวกับสกุลเงินท้องถิน่ ความเสีย่ งที่เกิดจากโอกาสทีต่ ลาดในประเทศนัน้ จะเกิดความผันผวนอย่างผิดปกติเมื่อเทียบกับประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
ความเสีย่ งจากการแทรกแซงของภาครัฐต่อภาคเอกชน ความจากัดข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อผู้ลงทุน หรือระดับความเคร่งครัดในกฎเกณฑ์ทตี่ ่ ากว่า
ในการเปิ ดเผยข้อมู ลต่อผู้ล งทุน การกากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพ ย์ ความจากัดในจานวนตราสารที่มีสภาพคล่องเมื่อเทียบกับตลาดใน
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ระดับการพัฒนาในระบบเศรษฐกิจและการเมืองในระดับนานาชาติ มาตรฐานการกากับดูแลกิจการและการรายงานทาง
การเงินของบริษทั จดทะเบียน ต้นทุนในการทาธุรกรรม เป็ นต้น
7. ควำมเสี่ยงด้ำนภำษี (Tax Considerations)
การเปลี่ยนแปลงทีเ่ กี่ยวกับภาษีในประเทศเวียดนาม หรือนโยบายทีเ่ กี่ยวข้องกับภาษีและการลงทุนของประเทศเวียดนาม ทีม่ ผี ลต่อผูล้ งทุน
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ อาจมีผลกระทบต่อมู ลค่าเงินลงทุนของกองทุน หรือกระทบต่อความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้ผู้
ลงทุน และผลตอบแทนจากการลงทุนของผูล้ งทุนต่างประเทศอาจแตกต่างจากผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุนในประเทศได้รบั
8. ควำมเสี่ย งจำกกำรบริ ห ำรจัดกำรเชิ งรุก (Active Management) ผู้จดั การกองทุ นจะพิจารณาเลือกลงทุน ในหลักทรัพย์รายตัว และ
กาหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ละขณะ ทัง้ นี้ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุน โดยการบริหาร
จัดการเชิงรุกดังกล่าว ความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนของผูจ้ ดั การกองทุนมีส่วนสาคัญโดยจะมีกระบวนการวิเคราะห์และจัดการ
ความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุน แต่มไิ ด้รบั ประกันว่าจะได้ผลสาเร็จตามเป้ าหมาย
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คำถำม-คำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
(1) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่ มีกำรกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร ?
เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
(2) กองทุนรวมนี้ มีจำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด ?
10,000 ล้านบาท
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการเพิม่ เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามความเหมาะสม
(3) กองทุนนี้ เหมำะสมที่จะเป็ นทำงเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ำใด ?
ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นทีก่ องทุนรวมไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุน
และทาให้ขาดทุนได้
เหมาะกับนักลงทุนทีต่ ้องการกระจายการลงทุนไปยังตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเข้าใจความผันผวนและยอมรับความเสี่ยง
ของการลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม และรับความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ โดย
ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNEQ-A) :
เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่ ้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการ
ลงทุน (Total return)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNEQ-I) :
เหมาะสาหรับ ผู้ล งทุ น ประเภทนิ ติบุ ค คล/สถาบัน ที่ต้ อ งการรับรายได้จ ากส่ ว นต่ า งจากการลงทุ น (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกาหนดขัน้ ต่าในการลงทุนสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น
ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่ องทุนกาหนด ทัง้ นี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่ วยลงทุนชนิดทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ เพื่อเพิม่ ความ
สะดวกให้แ ก่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และค านึ งถึ งผลประโยชน์ ข องผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น สาคัญ โดยบริษั ท จัด การจะติ ด ประกาศ
รายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัด การและ ณ สถานที่
ติดต่อของผู้สนับสนุ น การขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท จัดการให้
ทราบ
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNEQ-C) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ):
เหมาะสาหรับผู้ล งทุ น ประเภทกลุ่ม บุ คคล นิ ติบุค คล/ สถาบัน ที่บริษัท จัด การกาหนด อาทิ ผู้ลงทุ น กลุ่ มกองทุน สารองเลี้ย งชีพ
กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้ลงทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุน (Unit Linked) กองทุน
รวมของบริษัทจัด การอี่น การลงทุ นจากนิติบุคคล/สถาบันที่มีก ารให้บริการบริหารพอร์ต การลงทุ นในรูปแบบ Asset Allocation
Model รวมถึงผูล้ งทุนกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ ในอนาคตเท่านัน้
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNEQ-R) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และไม่ต้อง
เสียภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตนิ นั ้
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNEQ-X) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นที่ บริษทั จัดการประกาศ
เพิม่ เติมในอนาคต โดยเปิ ดโอกาสให้ ผูล้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการ
ลงทุน (Total return)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNEQ-E) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทีท่ ารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั จัดการ ทีต่ ้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นกาหนดให้สาหรับผูล้ งทุนทีท่ ารายการผ่าน
Mobile Application (Mobile App) และ Internet (Easy invest) ของบริษทั จัดการเท่านัน้ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นที่บริษทั จัดการ
ประกาศเพิม่ เติมในอนาคต
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ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNEQ-SSF) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทีต่ ้องการออมเงินระยะยาวและได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถ
นาไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนต้องปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรและ/หรือ
หน่วยงานของทางการประกาศกาหนด รวมถึงผูล้ งทุนทีค่ าดหวังรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
(4) ปัจจัยใดที่มผี ลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย
- การเปลี่ยนของราคาหลักทรัพย์ทกี่ องทุนลงทุนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรฐกิจ สังคม และการเมืองของ
ประเทศทีล่ งทุน ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน กองทุนจึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวม
ทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์
อ้างอิงโดยตรง
- การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุน อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้ องกันความเสีย่ งที่เกี่ยวข้องกับ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจทีผ่ จู้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
- กองทุนรวมนี้อาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทาให้กองทุนรวมนี้มีความเสีย่ ง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ ้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สูงกว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
- กองทุนมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้ าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน กองทุนจึงมีความเสีย่ งที่
กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทลี่ งทุน และปั จจัยอื่นๆที่มผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน อาจทาให้ไม่
บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ทกี่ องทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสทีห่ ลักทรัพย์ที่
ลงทุนมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน หรือศักยภาพโดย
เปรียบเทียบกับหุน้ อื่นๆไม่เป็ นไปตามทีไ่ ด้ประเมินไว้
- อย่างไรก็ตามผูจ้ ดั การกองทุนจะปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดจี ากการ
ลงทุน และคานึงถึงความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ เป็ นสาคัญ
(5) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุน หรือเป็ นกองทุนรวมที่มุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่ำงไร
กองทุนนีไ้ ม่มผี ปู้ ระกันเงินลงทุนและไม่คมุ้ ครองเงินต้น
(6) รอบระยะเวลำบัญชีของกองทุน ?
วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 30 กันยายน
วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 30 กันยายน 2561
ประมาณไม่เกิน 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
(7) กำรลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เป็ น
ระยะเวลำเท่ำใด?
การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับดัชนี VN30 Total Return Index โดยอัตราผลตอบแทนข้างต้นจะปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงตัว ชี้วดั และ/หรือสัดส่วนของตัวชี้วดั ดังกล่าวให้แก่สานักงาน ก.ล.ต. ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
และผูล้ งทุนทัวไปทราบ
่
โดยจะติดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษทั จัดการ สานักงานใหญ่และสาขาของผูส้ นับสนุ นการขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงประกาศบนเวปไซต์ของบริษทั จัดการภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์ของข้อมูลตัดสินใจลงทุน
ได้
ระยะเวลาในการลงทุนของผูล้ งทุน ขึน้ อยู่กบั วัตถุประสงค์ของผูล้ งทุน
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ข้อกำหนดในกำรซื้อขำยและโอนหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีวิธีกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่ำงไร
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการขายหน่วยลงทุน ในเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย ระหว่างเวลาเริม่ ทา
การถึง 12.00 น. ในกรณีมเี หตุสุดวิสยั หากวันทาการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นวันทีไ่ ม่สามารถทารายการซื้อหน่วยลงทุนได้ ให้
เลื่อนเป็ นวันทาการถัดไป
โดยติดต่อได้ที่
1. บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167
2. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 และสาขาทัวประเทศ
่
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด แต่งตัง้
ท่านสามารถชาระค่าสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย ในนามบัญชีจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล
เวียดนาม อิควิต้ี โดยท่านสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สั ่งจ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี
บลจ.พรินซิ เพิ ล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ ๆทีบ่ ริษัทจัดการแต่งตัง้
สั ่งจ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิลเพื่อจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี
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
บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิล จำกัด
สั ่งจ่ำยผ่อำมูนบั
งเทพ จำกัด (มหำชน)
สอบถำมข้
ลเพิญ่มชีเติธมนำคำรกรุ
ได้ที่ 0-2686-9500
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต
www.principal.th
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรแลนด์ แอน เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักลุมพินี
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรเกียรติ นำคิ น จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี
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ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที่บริษัทจัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลงทุน(ถ้า มี) หรือธุรกรรม
อื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่ เติมระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม
หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุก
แห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของ
บริษทั จัดการเว้นแต่กรณีทเี่ กิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดย
ทันที
ศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยและกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มในภำคผนวก 1 แนบท้ำย
กำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 12.00 น
ทัง้ นี้ ในกรณีมเี หตุสุดวิสยั หากวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็ นวันทีไ่ ม่สามารถทารายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื่อน
เป็ นวันทาการถัดไป
ทัง้ นี้ บริษัท จัดการก าหนดให้ว นั ทาการซื้อขายหน่ ว ยลงทุน เป็ น วัน ทาการของธนาคารพาณิ ชย์ ไทย และวันท าการของประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการทีบ่ ริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ทลี่ งทุน(ถ้ามี) หรือ
ธุรกรรมอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทาการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม
หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทาการขายหน่ วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่
ใช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนและ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีที่เ กิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและ
สมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันคานวณราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
(2) กรณี ใดที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขำยหน่ วยลงทุน ?
- ในกรณีที่บริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิดความเสี่ยง
ทางกฎหมาย ความเสีย่ งด้านภาษี หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ดาเนินการ
ตามคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบก่อนดาเนินการ
- บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิที่จะไม่ เสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น กับหรือเพื่ อ ประโยชน์ ข องประเทศสหรัฐ อเมริกา พลเมือ ง
สหรัฐอเมริกาหรือผูท้ มี่ ถี ิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมถี นิ่ ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สนิ ของ
บุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มขี ้นึ และดาเนินกิจกรรมในอเมริกา ซึ่งอาจทาให้บริษทั จัดการและ/หรือกองทุนมี
ความเสี่ยงทางกฏหมาย ความเสีย่ งด้านภาษี หรือความเสีย่ งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย Foreign Account Tax Compliance Act
(“FATCA”) และ/หรือกฏหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน
(3) กองทุนรวมนี้ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ตำมคำสั ่งที่รบั ไว้แล้ว และกำรหยุดรับคำสั ่งซื้อหรือขำยคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่ำงไร ?
3.1 บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่ว ยลงทุนทีม่ คี าสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เปิ ดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีทกี่ าหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้าเหตุดงั ต่อไปนี้ โดยได้รบั ความ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี
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เห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุทที่ าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
(2) มีคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษทั จัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุน บริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรก็ดใี นส่วนของวิธีการการชดเชยราคาให้แก่ผลู้ งทุน บริษทั จัดการ
จะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกากับตลาดทุน
กาหนด
(3) มีคาสังขายคื
่
นก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรก็ดใี นส่วนของวิธีการการชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือ คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
3.2 การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรือ (3) ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีผ่ ู้ถือหน่ วยลงทุนมีคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนนัน้
เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีม่ คี าสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ตลอดจน
เปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานทีแ่ สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รบั
ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ 3.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ 3.1 (2) ให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู้ อื หน่วยลงทุนสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามลาดับวันทีส่ ่งคาสังขายคื
่
นก่อนหลัง
(4) วิ ธีกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ำงไร?
• กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลำยทำง
ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากชนิด หน่ วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่ วยลงทุน) หรือกองทุ น อื่นภายใต้ การ
บริหารของบริษทั จัดการได้ทุกวันทาการ ตามเงื่อนไขการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
• กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทำง
ผู้ถือหน่ วยลงทุ นสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไปชนิด หน่ วยลงทุ น อื่น (ระหว่างชนิดหน่ วยลงทุน) หรือกองทุนอื่ นภายใต้ก าร
บริหารของบริษทั จัดการได้ ตามเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยและกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มในภำคผนวก 1 แนบท้ำย
(5) กองทุนรวมนี้ กำหนดวิ ธีกำรโอนหน่ วยลงทุน และข้อจำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร ?
ไม่มขี อ้ จากัดในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ วิธกี ารเป็ นไปตามทีน่ ายทะเบียนกาหนด
(6) ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่ วยลงทุน และรำคำขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนได้
จำกช่องทำงใด?
ท่านสามารถติดตามข้อมูลกองทุนเกี่ยวกับ มูลค่าทรัพ ย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ของวันทาการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนได้ภายในวันทาการถัดไป
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ให้บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึ้น
โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีโดยไม่ชกั ช้า
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คำถำมและคำตอบเกี่ยวกับสิ ทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีกำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร ?
มี บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผถู้ ือ
หน่ วยลงทุ นภายใน 5 วันท าการนั บแต่ วนั คานวณมูลค่ าทรัพ ย์สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุ น และราคารับซื้อคืน
หน่ วยลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มี
ลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระ
ราคา หรือโดยให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการนาส่ง
บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิท ธิในหน่ วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษทั จัดการ
จะติดประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
(2) ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อำจถูกจำกัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภำยใต้เงื่อนไขอย่ำงไร ?
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิทธิ ดังนี้
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษทั
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื
หน่วยเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ ืออยู่
(3) กองทุนรวมนี้ มีช่องทำงและวิ ธีกำรร้องเรียนให้ผ้ลู งทุนอย่ำงไร ?
สามารถร้องเรียนได้ที่
• 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 : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-470-5920 หรือทางโทรสาร 02-470-1996
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207
(4) กำรระงับข้อพิ พำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิ ธีเข้ำสู่กระบวนกำรดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร ?
ไม่มี
(5) กำรวำงทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ไม่มีภมู ิลำเนำในประเทศไทย ?
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มีภูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะอ้ างอิงที่อยู่ของบริษทั จัดการ
เป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ ้องมีการวางทรัพย์
คำถำมและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นกำรของกองทุนรวม
(1) รำยชื่อคณะกรรมกำร
•
•
•
•
•
•
•

คุณจูเลียน คริสโตเฟอร์ วิเวียน พูลล์
คุณเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว
คุณฮวน อีกนาซีโอ อีย์ซากีร์เร บาราโอนา
คุณชอง ชอย วัน
คุณวิไลพร ลิว่ เกษมศานต์
คุณบุญศักดิ ์ เจียมปรีชา
คุณจุมพล สายมาลา
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ประธานกรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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(2) รำยชื่อผู้บริหำร
•
•
•
•
•

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 30 กันยำยน 2564)
มีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จานวน 61 กองทุน
(4) มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 82,930,397,667.39 บาท
(5) คณะกรรมกำรพิ จำรณำกำรลงทุน
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA
• คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์, CFA
• คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
• คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
• คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA
• คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
• คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
• คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
• คุณธนา เชนะกุล, CFA
• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
• คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
• คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
• คุณสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา
• คุณสุปรีดิ ์ สุวพันธ์
(6) รำยชื่อผู้จดั กำรกองทุน

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)
ผูอ้ านวยการอาวุโสด้านบริหารความเสีย่ ง
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2549
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี
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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
• คุณชำตรี มีชยั เจริญยิ่ง
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2554 - 2555
พ.ศ. 2548 - 2552
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2560 - 2561
พ.ศ. 2559 - 2560
พ.ศ. 2557 - 2558
พ.ศ. 2555 - 2557
พ.ศ. 2552 - 2554

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและสาขาสังคมวิทยา (เกียรตินิยม) จาก
Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรินซิเพิล จากัด
Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,
บลจ. บัวหลวง จากัด
Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds,
บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ในภูมภิ าค
อาเซียน, บลจ. อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จากัด
นักเศรษฐศาสตร์ วิจยั และกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค, บล. ทิสโก้ จากัด

ปริญญาโท MSC QUANTITATIVE FINANCE LANCASTER UNIVERSITY
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
นักวิจยั ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
วาณิชธนากร ฝ่ ายวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
นักวิเคราะห์ PORTFOLIO MANAGEMENT ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
นักวิเคราะห์ FPRI ADVISORY CO LTD (ปั จจุบนั คือมูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง)

• คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2556 - 2557
ปริญญาโท Finance มหาวิทยาลัย Lancaster
พ.ศ. 2549 - 2553
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
พ.ศ. 2559 - 2560
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
พ.ศ. 2557 - 2558
นักวิเคราะห์การลงทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
• คุณสิ ทธิ กำรย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษำ, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
(หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2564 - ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การกองทุน ส่วนตราสารทุน บลจ. พรินซิเพิล จากัด
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564
ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคล บล. กรุงศรี จากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560
ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายคราสารทุน บลจ. วรรณ จากัด
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายตราสารทุน บลจ. วรรณ จากัด
พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556
ผูช้ ่วยนักวิเคราะห์ บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี
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• คุณสุปรีด์ ิ สุวพันธ์, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2554 – 2555
พ.ศ. 2549 - 2553
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2564 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2560 - 2564
พ.ศ. 2557 - 2560
พ.ศ. 2555 - 2557

ปริญญาโท Investment Management, University of Reading, U.K.
ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. พรินซิเพิล จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. เดนาลี เพรสทีจ จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. กสิกร จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน, บล. ฟิ ลลิป จากัด

(7) ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทร 0-2626-7777
หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่นๆ ที่ บลจ. แต่งตัง้
(8) ใครเป็ นนำยทะเบียนหน่ วยลงทุน ?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
(9) ใครเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ ?
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ โทร.02-470-9520
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนด้วย
(10) ใครเป็ นผู้สอบบัญชี ?
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
ชื่อ : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นายเกียรติศกั ดิ ์ วานิชย์หานนท์
รายละเอียดเพิม่ เติม (ผูส้ อบบัญชี)
ทีอ่ ยู่ บริษทั เอส พีออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18A เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษทั จัดการจะแจ้ง
ให้สานักงานคณะกรรมการ 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

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี
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ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือกองทุนรวม

ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จำ่ ย
ที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม*
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดที่ประมาณการได้ (ร้อยละ
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)***
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดเพื่อการออม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
o ค่าธรรมเนียมการจัดการ**
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ
-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดเพื่อการออม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
o ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์**
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ
-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดเพื่อการออม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน**
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ
-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดเพื่อการออม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ***
o ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม
การขาย
- ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
- หลังการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี

รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สิน ต่อปี )
ตัง้ แต่วนั ที่
ตัง้ แต่วนั ที่
ตัง้ แต่วนั ที่
อัตรำตำมที่ระบุไว้ 1 ต.ค. 2563 – 1 ต.ค. 2562 – 1 ต.ค. 2561 –
30 ก.ย. 2564
30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2562
ในโครงกำร
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**

ไม่เกินร้อยละ 5.35
ไม่เกินร้อยละ 5.35
ไม่เกินร้อยละ 5.35
ไม่เกินร้อยละ 5.35
ไม่เกินร้อยละ 5.35
ไม่เกินร้อยละ 5.35
ไม่เกินร้อยละ 5.35

2.289
2.288
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

2.2706
2.2706
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

2.2755
2.2755
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

1.605
1.604
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

1.6066
1.6066
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

1.6052
1.6052
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ 0.33
ไม่เกินร้อยละ 0.33
ไม่เกินร้อยละ 0.33
ไม่เกินร้อยละ 0.33
ไม่เกินร้อยละ 0.33
ไม่เกินร้อยละ 0.33
ไม่เกินร้อยละ 0.33

0.128
0.128
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

0.1285
0.1285
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

0.1284
0.1284
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ 0.65
ไม่เกินร้อยละ 0.65
ไม่เกินร้อยละ 0.65
ไม่เกินร้อยละ 0.65
ไม่เกินร้อยละ 0.65
ไม่เกินร้อยละ 0.65
ไม่เกินร้อยละ 0.65
ไม่เกินร้อยละ 2.76

0.535
0.535
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.021

0.5355
0.5355
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

0.5351
0.5351
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.0068

ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07

ไม่มี
0.021

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
0.0068

ไม่เกินร้อยละ 1.61
ไม่เกินร้อยละ 1.61
ไม่เกินร้อยละ 1.61
ไม่เกินร้อยละ 1.61
ไม่เกินร้อยละ 1.61
ไม่เกินร้อยละ 1.61
ไม่เกินร้อยละ 1.61
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ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จำ่ ย
ที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม*
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้
o ค่าธรรมเนียมจัดตัง้ กองทุน
o ค่าที่ปรึกษาการลงทุน
o ค่าสอบบัญชี
o ค่าธรรมเนียมธนาคาร
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด***
(ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทัง้ ที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้)
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดเพื่อการออม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
•

รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สิน ต่อปี )
ตัง้ แต่วนั ที่
ตัง้ แต่วนั ที่
ตัง้ แต่วนั ที่
อัตรำตำมที่ระบุไว้ 1 ต.ค. 2563 – 1 ต.ค. 2562 – 1 ต.ค. 2561 –
30 ก.ย. 2564
30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2562
ในโครงกำร
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**
0.056
0.0589
0.0358
ตามที่จ่ายจริง
ไม่มี
0.0047
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ตามที่จ่ายจริง
0.002
0.0026
0.0020
ตามที่จ่ายจริง
0.053
0.0499
0.0332
ตามที่จ่ายจริง
0.001
0.0017
0.0006

ตามที่จ่ายจริง

2.345
2.344
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.32

2.3296
2.3296
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.28

2.3113
2.3113
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.10

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว
** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของแต่ละชนิดหน่ วยลงทุน จะคานวณ
เป็ น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนัน้
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดเพื่อการออม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
o ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดเพื่อการออม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
o ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี

อัตรำตำมโครงกำร

อัตรำที่เก็บจริง

ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

1.50
1.50
1.50
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น

ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น

ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ตามเงื่อนไขการขายหน่ วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการขายหน่ วยลงทุน
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o

o

o

o

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดเพื่อการออม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดเพื่อการออม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดเพื่อการออม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดเพื่อการออม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อขาย
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน)
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดเพื่อการออม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)

ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ตามเงื่อนไขการขายหน่ วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการขายหน่ วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการขายหน่ วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการขายหน่ วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการขายหน่ วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น

ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจมีการเพิม่ ค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุน
ทราบไม่น้อยกว่า 60 วัน
ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดไว้แล้ว
*การยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เป็ นต้นไป
•
•
•

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน : ร้อยละ 41.63
Port Folio Duration : ไม่มี
ผลขำดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown)
ชนิดสะสมมูลค่า
: ร้อยละ -49.88
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ร้อยละ -49.57

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี
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ตำรำงรำยละเอียดค่ำนำยหน้ ำซื้อขำยหลักทรัพย์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2564

อันดับ

ค่ำนำยหน้ ำจำกกำร
ซื้อขำยหลักทรัพย์
(หน่ วย : บำท)

รำยชื่อบริษัทนำยหน้ ำ

ร้อยละของค่ำ
นำยหน้ ำทัง้ หมด

1

SAIGON SECURITIES INCOPORATION

3,123,230.93

35.73

2

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (VIETNAM) LIMITED

2,036,211.85

23.29

3

VIET CAPITAL SECURITIES CORPORATION

1,878,607.89

21.49

4

HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION

1,703,768.97

19.49

8,741,819.64

100.00

รวมค่ำนำยหน้ ำทัง้ หมด

รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564
มูลค่ำตำมรำคำตลำด (บำท)

*

%
NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่ำงประเทศ
หุน้ สามัญ / จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หมวด ธุรกิจการเกษตร

198,214,007.04

3.22

1,425,344,259.52

23.14

297,704,835.00

4.83

75,863,966.75

1.23

หมวด อาหารและเครื่องดื่ม

800,349,734.92

12.99

หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

420,195,129.14

6.82

หมวด อัญมณีเครื่องประดับ

247,170,136.29

4.01

หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1,129,335,014.19

18.33

หมวด เหล็ก

637,205,141.08

10.34

หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์

275,463,225.81

4.47

หมวด หน่วยลงทุน ETF

496,514,764.73

8.06

78,403,997.53

1.27

222,464,886.54

3.61

8,087,043.57

0.13

(152,489,668.24)

(2.48)

หมวด ธนาคาร
หมวด บริการรับเหมาก่อสร้าง
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค

เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ
อื่น ๆ
ทรัพย์สนิ อื่น
หนี้สนิ อื่น

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี
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มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
หมายเหตุ :

*

6,159,826,473.87
มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รำยงำนสรุปจำนวนเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหนี้ เงินฝำกหรือตรำสำรกึ่งหนี้ กึ่งทุน ของกองทุนรวม
มูลค่ำตำม
กลุ่มของตรำสำร
รำคำตลำด
(บำท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
- ไม่มี - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ไม่มี (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั เงินทุน
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั ่ าย ผู้รบั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือ ผูค้ ้าประกัน
300,868,884.07
(ค) ตราสารที่มอี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
- ไม่มี (ง) ตราสารที่มอี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ากว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ไม่มี สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูง (upper limit) ที่บริษัทจัดกำรคำดว่ำจะลงทุนในตรำสำรกลุ่ม (ง)15% NAV
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

ประเภท
1 เงินฝากธนาคาร
2 เงินฝากธนาคาร
สกุลต่างประเทศ
3 เงินฝากธนาคาร
สกุลต่างประเทศ
หมายเหตุ :

100.00

รำยละเอียดตัวตรำสำรและอันดับควำมน่ ำเชือ่ ถือของตรำสำรทุกตัวใน Port
ผูค้ ้า/
อันดับ
วันครบ
จานวนเงินต้น/
ผูอ้ อก
ผูร้ บั รอง/
ความ
กาหนด
มูลค่าหน้าตั ๋ว
ผูส้ ลักหลัง
น่าเชื่อถือ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด
AA
78,378,297.48
(มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด
AA
30,468,600.00
(มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด
AA
191,996,286.54
(มหาชน)
*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับ
แล้ว

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี

% NAV

- ไม่มี - ไม่มี 4.88
- ไม่มี - ไม่มี -

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1
78,403,997.53
30,468,600.00
191,996,286.54
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ผลกำรดำเนิ นกำรของกองทุนรวม
ผลกำรดำเนิ นงำนสิ้นสุด
ณ วันที่ 30 ก.ย 2564

นับจำกวันเริ่มจัดตัง้
(Class A: 16 ต.ค. 60)
(Class I: 19 มี.ค. 61)

3 เดือน
(25 มิ.ย. 64)

ผลกำรดำเนิ นงำนย้อนหลัง
(ร้อยละต่อปี )
6 เดือน
1 ปี
(26 มี.ค. 64)
(25 ก.ย. 63)

3 ปี
(28 ก.ย. 61)

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
ชนิดสะสมมูลค่า

14.5914*

14.2098

11.2079

8.1820

10.3227

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

14.7064*

14.3219

11.2964

8.2466

10.4025

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ชนิดเพื่อการออม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ชนิดสะสมมูลค่า

10.01%

0.15%

26.52%

77.57%

12.23%

ตัวชี้วดั (Benchmark)

17.86%

1.78%

33.94%

86.10%

17.54%

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

8.11%

0.15%

26.52%

77.56%

12.23%

ตัวชี้วดั (Benchmark)

11.75%

1.78%

33.94%

86.10%

17.54%

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ตัวชี้วดั (Benchmark)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ตัวชี้วดั (Benchmark)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ตัวชี้วดั (Benchmark)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ตัวชี้วดั (Benchmark)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ชนิดเพื่อการออม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ตัวชี้วดั (Benchmark)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษทั จัดการลงทุน
- ตัวชี้วดั (Benchmark) คือ อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนี VN30 Total Return Index
* NAV ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564
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ภำคผนวก 1
1.

รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
ชนิดสะสมมูลค่า
: มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่มี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่มี
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ไม่มี
ชนิดเพื่อการออม
: ไม่มี
1.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สาหรับผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม)
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะจัดส่งและดาเนินการให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการ
ซื้อขายหน่ วยลงทุ นจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ พร้อมกับคาสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และบริษัท
จัดการจะจัดให้มีหนั งสือชี้ชวนส่ว นข้อ มูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัด การและ ณ สถานที่ติดต่อของของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มอื ผู้ลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วย
ลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสังซื
่ ้อหน่ว ยลงทุน ได้ที่ทที่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทาการ
สาหรับผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาต
จากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดำ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
1.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
วิ ธีกำรสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
และเอกสารการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) โดยระบุตามชนิดหน่วยลงทุนและนาส่งได้ที่
(1) บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(2) สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้
ในกรณีสงซื
ั ่ ้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ผู้สนใจสามารถสังซื
่ ้อหน่วย
ลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของ
บริษทั จัดการ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุในข้อ 3 วรรค 1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
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วันเวลำสั ่งซือ้ หน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันและเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้ แรก ตามทีร่ ะบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ และ/หรือ ในกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุน
รวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ผูส้ งซื
ั ่ ้อสามารถทาการสังซื
่ ้อได้จนถึงวันทาการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้ แรก
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ใน
กรณีทสี่ ามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจานวนเงินทุนโครงการทีก่ าหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม
รำคำสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน บวก
ด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยมูลค่าการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนทีก่ าหนด
กำรส่งคำสั ่งซื้อและชำระค่ำซื้อหน่ วยลงทุน
1. ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุ นจะต้องชาระราคาซื้อหน่ วยลงทุนทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณีที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนขายคืนหน่ วย
ลงทุนหรือแสดงความประสงค์ให้นาเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั จากการเลิกกองทุนเมื่อครบกาหนดอายุกองทุน
ของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษทั จัดการอาจดาเนินการให้มกี ารหัก
กลบกันก็ได้
2. ผูส้ นใจลงทุนสามารถส่งคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) พร้อมชาระ
ราคาซื้อหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจานวนที่ระบุในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุ นการ
ขายหรือรับ ซื้อคืน โดยชาระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ ค าสัง่ หัก บัญ ชีธนาคาร หรือวิธีก ารอื่นใดที่บริษัท จัด การ
ยอมรับ
สาหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดไว้เพื่อรับ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณีซ้อื หน่ วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
“บัญชีจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้”ี
(2) กรณีซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีไ่ ม่ใช่ธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย
จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญ ชีออมทรัพย์ ชื่อบัญ ชี “บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิ
เพิล เวียดนาม อิควิต้”ี
(3) บัญ ชีอ่นื ใดที่บริษัทจัด การเปิ ดไว้เพื่อรับเงิน ค่าจองซื้อหน่ วยลงทุน ของกองทุน โดยบริษัท จัดการจะระบุ
รายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
ทัง้ นี้ การชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การชาระด้ว ยเงินสด บริษัทจัดการจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษทั จัดการจะยกเลิกรายการสังซื
่ ้อนัน้
สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ โดย
กรอกรายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนและเอกสารการสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด และ
หลักฐานการชาระค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทจัดการยอมรับ ส่งโทรสารไปยังบริษัทจัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3. เมื่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คาสังซื
่ ้อและได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนจากผู้
สังซื
่ ้อ เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับ สนุ นการขายหรือรับซื้อคืน จะมอบสาเนาคาสัง่ ซื้อ ให้แ ก่ผู้ สงซื
ั ่ ้อ
หน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสังซื
่ ้อทางโทรสาร
ในกรณีสงซื
ั ่ ้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
ผู้สนใจสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุนสามารถน าเงิน ค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ของกองทุนรวมภายใต้ การบริหารของบริษัท
จัดการ มาชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี ” ซึ่งเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง
ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ทีท่ รี่ ะบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน
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หากวันทีท่ รี่ ะบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกับวันทาการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
กองทุนเปิ ดปลายทางจะได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหลังจากทีไ่ ด้เปิ ดการเสนอขายไปแล้ว โดยบริษทั
จัดการจะถือว่าผูส้ งซื
ั ่ ้อทาการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนตามวันทีท่ รี่ ะบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิไ ม่ร ับค าสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุ น โดยการสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ นมาจากกองทุ น รวมอื่น
ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการในกรณีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยโดยรวม
1.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
1.3.1
การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุ น ของผู้สงซื
ั ่ ้อจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อ คาสังซื
่ ้ อถู กต้องครบถ้วน และบริษัท จัดการได้รบั เงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุน และบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ทารายการเพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผูส้ งซื
ั ่ ้อแล้ว สิทธิของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ในสมุดทะเบียนผู้ถอื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
และขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
1.3.2
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ขายหน่ วย
ลงทุนให้กับผู้สงั ่ ซื้อนัน้ หรือกรณี ที่เป็ นเช็คหรือดราฟต์ บริษัท จัดการจะส่งเช็คหรือดราฟต์ นัน้ คืนให้กับผู้สัง่ ซื้อ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ทัง้ นี้บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืนดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
1.3.3
บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จะไม่ รบั คาสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุนที่มีมูลค่าตัง้ แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่ าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
1.3.4
ในกรณีที่บริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนโดยรวม หรือทา
ให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิ
ทีจ่ ะไม่ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
1.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
1.4.1
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนตามวันที่ได้รบั คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนโดยพิจารณาตาม
วันทีส่ งซื
ั ่ ้อ และได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว
1.4.2
ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้ อไม่ตรงกับจานวนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการ
สามารถเรียกเก็บได้จริง บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิที่จะจัดสรรหน่ วยลงทุ น ให้ต ามจานวนเงิน ที่บริษัท จัด การ
สามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
1.4.3. ในกรณีสงซื
ั ่ ้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ บริษัทจัดการจะ
จัดสรรหน่ วยลงทุนตามจานวนที่สงซื
ั ่ ้อ ทีไ่ ด้ระบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยพิจารณาตามวันที่ได้รบั ใบ
คาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือ วันทีร่ ะบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน
1.4.4. บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน ตามคาสังซื
่ ้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทกี่ ารสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนนัน้ มีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวน
หน่วยลงทุนทีจ่ ดทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อ
โดยใช้หลักการ “สังซื
่ ้อก่อนได้ก่อน” ตามวันทีไ่ ด้รบั คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนและ
ได้รบั ชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีทมี่ กี ารสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษทั จัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีส่ งซื
ั ่ ้อและทีส่ ามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้
สังซื
่ ้อ (Pro Rata) ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
ตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการพิจารณาตามความเหมาะสมโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.4.5
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
โดยรวม หรือทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งผู้สงซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
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1.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
1.5.1 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรก หากปรากฏกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้การอนุมตั ใิ ห้
จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวมนัน้ สิ้นสุดลง
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปมี
่ การจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ผลู้ งทุนได้ไม่ถงึ 35 ราย
(2) ในกรณีทจี่ าหน่ายหน่ วยลงทุนได้มีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาทและบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดตัง้ กองทุน
ไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายุตกิ ารจาหน่ายหน่วยลงทุนและ
ให้ถอื ว่าการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมนัน้ สิ้นสุดลง
(3) ในกรณีทมี่ กี ารจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(4) ในกรณี ที่มีเหตุ อัน จ าเป็ น และสมควร ท าให้ ก องทุ น ไม่สามารถลงทุ น ให้ เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุ น และ
วัตถุประสงค์ของกองทุนได้
1.5.2 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนรวมทีอ่ ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดย
บริษทั จัดการจะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ยุติการขายหน่ วยลงทุ น นัน้ และให้การอนุ มตั ิจดั ตัง้ กองทุ นสิ้นสุ ดลงในวันที่แจ้งให้สานัก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ทราบ
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณี ต ามข้อ 1.5.1 ภายใน 15 วัน นับแต่ วนั สิ้นสุ ด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
เงินที่ได้รบั จากการจาหน่ ายหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั สิ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงิน และผลประโยชน์ ภายในกาหนดเวลานัน้ ได้อันเนื่องจากความผิด พลาดของบริษัท
จัดการเอง บริษทั จัดการจะชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่ ต่ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานัน้ จนถึง
วันทีบ่ ริษทั จัดการชาระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน
เพื่อประโยชน์ในการคานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่ วย
ลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะดาเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่ สานัก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
1.5.3 ในกรณีที่การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนมีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ดทะเบียนไว้ต่อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี อ่ื นใด ที่เป็ นเหตุให้บริษัท จัดการจัดสรรหน่ วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่
จัดสรรทัง้ หมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่มี
ดอกเบี้ย ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่ในกรณี ที่
สมควรและจาเป็ นจนทาให้ไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวได้ตามระยะเวลาข้างต้น
วิ ธีกำรจ่ำยคืนเงินค่ำซื้อหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะผูส้ งซื
ั ่ ้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อ ตามรายละเอียด
ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน ในกรณีทไี่ ม่มรี ายละเอียด
ระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุ นรวม หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสัง่ ซื้อตามวิธีการในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ของผู้สงซื
ั ่ ้อได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จะพิจารณาจ่ายคืน เงินดังกล่าวด้วยวิ ธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษัท
จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
เงื่อนไขอื่นๆ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิ ด
ประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ี่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่ อ
ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
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2. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุ น โดย
บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บ ริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ี่ทาการทุก
แห่ งของบริษัท จัด การและ ณ สถานที่ติด ต่อ ของผู้สนับสนุ นการขายหรื อรับซื้อ คืน ที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุ น และ/
หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การซื้อหน่ วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และบริษทั จัดการไม่สามารถ
ให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ นแก้ไขหรือยืนยัน ข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุ ใด บริษัทจัด การขอสงวนสิทธิที่จ ะไม่ ดาเนินการขาย
หน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
2.2 การซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นการบริก ารธุ ร กรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ แ ก่ การบริ ก ารธุ ร กรรมที่ ใ ช้ วิ ธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถ้ามี)
บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
บัตรเครดิต (credit card) (ถ้ามี)
สื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2.3 การซื้อหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่นๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
3. กรณีผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนส่งคาสังซื
่ ้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และบริษัท
จัด การไม่ สามารถให้ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น แก้ ไ ขหรือ ยืน ยัน ข้อ มู ล ได้ไ ม่ ว่ า ด้ว ยเหตุ ใด บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิที่จ ะไม่
ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่ งคาสังซื
่ ้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่มี
การส่งคาสังซื
่ ้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจัดการได้ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อทางโทรสารของผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนแล้ว
หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษทั จัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการจะถือว่า
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการขายหน่วยลงทุน ในเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย ระหว่างเวลา
เริม่ ทาการถึง 12.00 น.
กรณี กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก
ชนิดสะสมมูลค่า
: มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: มี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: มี
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: มี
ชนิดเพื่อการออม
: มี
2.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สาหรับผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชี
กองทุนรวม)
2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะจัดส่งและดาเนินการให้ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญทีผ่ ลู้ งทุนควรทราบ พร้อมกับคา
สังซื
่ ้อหน่วยลงทุนให้ผทู้ ี่สนใจจะลงทุน และบริษทั จัดการจะจัดให้มหี นังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ทีท่ า
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี
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2.1.2

การทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มอื ผูล้ งทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
ทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ได้ทที่ ที่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ทีบ่ ริษทั จัดการอาจแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต
สาหรับผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดย
กรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ด
บัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดำ
•

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสำรอื่นใดที่บริษทั จัดกำรยอมรับหรือกำหนดเพิ่ มเติ มในอนำคต
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล

•

สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจลงนามของนิติบุคคล

ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ี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
วิ ธีกำรสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุ นโดยกรอกรายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนและเอกสารประกอบการ
สังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่
1. บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2. สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ัญชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ หรือ
3. วิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดขึน้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
วันเวลำสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการขายหน่วยลงทุน ในเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย
ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 12.00 น
ทัง้ นี้ ในกรณีมเี หตุสุดวิสยั หากวันทาการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นวันทีไ่ ม่สามารถทารายการซื้อหน่วยลงทุน
ได้ ให้เลื่อนเป็ นวันทาการถัดไป
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกาหนดให้วนั ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ ไทย และวันทา
การของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที่บริษัทจัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับ
ชาระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ทลี่ งทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน
(ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะประกาศวันทีเ่ ป็ นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงาน
ของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
รำคำสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิ้นวันทาการขายหน่วย
ลงทุนนัน้ (ราคาซื้อหน่วยลงทุนหมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้เพื่อคานวณราคา
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี
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สังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์(ถ้ามี) )โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าใน
การซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
กำรส่งคำสั ่งซื้อและชำระค่ำซื้อหน่ วยลงทุน

2.3

1. ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนจะต้องชาระราคาซื้อหน่ วยลงทุนทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณีที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนขายคืน
หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษัทจัดการอาจ
ดาเนินการให้มกี ารหักกลบกันก็ได้
2. ผู้สนใจลงทุน สามารถส่ งคาสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุ น พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัท จัด การกาหนด (ถ้ ามี)
พร้อมชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจานวนทีร่ ะบุในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ได้ทบี่ ริษทั จัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยชาระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ คาสังหั
่ กบัญชีธนาคาร หรือวิธกี ารอื่นใด
ทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ
สาหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้
เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณีซ้อื หน่ วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อ
บัญชี “บัญชีซ้อื หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้”ี
(2) กรณี ซ้อื หน่ วยลงทุนผ่านบริษัท จัดการและผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคื นที่ไม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็มบี
ไทย จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิล เพื่อซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้”ี
(3) บัญ ชีอ่ืนใดที่บริษัท จัด การเปิ ดไว้เพื่อรับเงิน ค่ า ซื้อหน่ วยลงทุ นของกองทุ น โดยบริษัท จัด การจะระบุ
รายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
ทัง้ นี้การชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ใช่การชาระด้วยเงินสด บริษทั จัด การจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษทั จัดการจะยกเลิกรายการสังซื
่ ้อนัน้
สาหรับผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ โดย
กรอกรายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ส่ง
โทรสารพร้อมหลักฐานการชาระค่าสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ตามวิธกี ารทีบ่ ริษัทจัดการยอมรับ ไปยังบริษทั จัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3. เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้ร บั คาสังซื
่ ้อและได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน
จากผู้สงซื
ั ่ ้อเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสาเนาคาสังซื
่ ้อให้แก่ ผู้
สังซื
่ ้อหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสังซื
่ ้อทางโทรสาร
เงื่อนไขในการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
2.3.1
การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสัง่ ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการหรือนายทะเบียนได้ทารายการเพื่อจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อแล้ว สิทธิของผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุ นจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่ วยลงทุน ได้บันทึกข้อมู ลการซื้อหน่ วยลงทุ นของผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุ นในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุ นแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ผู้สงซื
ั ่ ้อ หน่ วยลงทุน จะยกเลิก หรือเพิกถอนการสังซื
่ ้อ
หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ในกรณีที่การชาระเงินด้วยคาสังหั
่ กบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคาร
ของผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิท ธิทจี่ ะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ และ
จะดาเนินการนาส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนแก่ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุ น ภายในวันท าการถัด จากวันที่ได้ร บั เช็ค หรือ
ดราฟต์นั น้ คืน จากธนาคารผู้เรียกเก็บ ทัง้ นี้ บริษัท จัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุ น การขายหรือรับซื้อคื น
ดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
2.3.2 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทีม่ ีมูลค่าตัง้ แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
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2.3.3

ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้ อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยรวม หรือ
ทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัด การหรือกองทุ น บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
2.4.1 บริษัทจัดการจะจัด สรรหน่วยลงทุนให้ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน ตามคาสังซื
่ ้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชาระ
เงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสังซื
่ ้ อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่า
จานวนหน่ วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัด การจะจัดสรรหน่ วยลงทุ น
ให้แก่ผูส้ งซื
ั ่ ้อ โดยใช้หลักการ “สังซื
่ ้อก่อนได้ก่อน” ตามวันทีไ่ ด้รบั คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนและได้ชาระค่าซื้อหน่วย
ลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มีการสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่ วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัท
จัด การจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่ว นจานวนหน่ วยลงทุน ที่สงซื
ั ่ ้อและที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อ (Pro
Rata) หรือโดยใช้หลัก “small lot first” ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนตามจานวนโดยเริม่ ต้นทีจ่ านวนขัน้ ต่าการจอง
ซื้อของผูส้ งซื
ั ่ ้อเป็ นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย
คานึงถึงประโยชน์และความเป็ นธรรมของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
2.4.2 ในกรณี ที่จานวนเงินที่ร ะบุในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สัง่ ซื้อไม่ตรงกับจานวนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนที่บริษัท
จัดการสามารถเรียกเก็บได้จริงในวันทาการขายทีบ่ ริษทั จัดการทารายการ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
2.4.3 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนที่ได้รบั การจัดสรรแล้วให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผู้ถอื หน่วยลงทุนภายในสิ้นวันทาการขายหน่ วยลงทุนของคาสังซื
่ ้อนัน้ ๆ เว้นแต่บริษทั จัดการได้รบั การ
ผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หน่ วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุ นกาหนดโดยได้รบั ความเห็น ชอบจากสานัก งาน ก.ล.ต. บริษัท
จัดการจะเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรแล้วให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวันทาการถัด
จากวันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
2.4.4 ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่ อกองทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยรวม หรือ
ทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่ อเสียงของบริษัทจัด การหรือกองทุน บริษั ทจัดการขอ
สงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่ วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้ งผู้สงซื
ั ่ ้อก่อนการ
ดาเนินการ
2.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณี ที่ก ารสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุ นมีผลให้จ านวนหน่ วยลงทุ นของกองทุ น เกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุน ที่จดทะเบีย นไว้ต่ อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใด ที่เป็ นเหตุให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่ วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จดั สรร
ทัง้ หมด บริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าซื้อหน่ ว ยลงทุ นส่ วนที่ไม่ ได้รบั การจัดสรรแต่ บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย
ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุนนัน้
วิ ธีกำรจ่ำยคืนเงินค่ำซื้อหน่ วยลงทุน
บริษัท จัดการจะโอนเงิน น าฝากเข้าบัญ ชีเงินฝากของผู้สงซื
ั ่ ้อ หรือชาระเป็ น เช็ค ขีดคร่อ มสัง่ จ่า ยเฉพาะผู้สงซื
ั ่ ้อ ส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้สงั ่ ซื้อ หรือวิธีการอื่น ใดที่บริษัทจัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่ วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มรี ายละเอียด
ระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่ืนใดทีบ่ ริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสังซื
่ ้อตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธกี ารที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ทัง้ นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุน
แทนบริษทั จัดการได้
เงื่อนไขอื่นๆ
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1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการ
จะประกาศรายละเอียดล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่ งของบริษัทจัดการและ ณ
สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
2. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการซื้อหน่ วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผู้ถอื หน่วยลง
ทน โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัด การและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การซื้อหน่ วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วย
ลงทุนได้เป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
2.2 การซื้อหน่ วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และบริษัทจัดการไม่
สามารถให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุน แก้ ไขหรือยืน ยัน ข้อมู ลได้ไม่ว่า ด้วยเหตุใด บริษัท จัด การขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
2.3 การซื้อ หน่ วยลงทุ น ผ่านการบริการธุร กรรมทางอิเล็กทรอนิก ส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถ้ามี)
บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
บัตรเครดิต (credit card) (ถ้ามี)
สื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2.4 การซื้อหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่ เติมระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทาการขายหน่ วยลงทุน
เพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทาการขาย
หน่ วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้ องกับการลงทุน ในต่า งประเทศ โดยบริษัท จัด การจะติดประกาศรายละเอีย ดดังกล่า ว
ล่ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 7 วัน ก่ อ นวัน เปลี่ย นแปลง ที่ ที่ท าการทุ ก แห่ ง ของบริษั ท จัด การและ ณ สถานที่ติ ด ต่ อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการเว้นแต่กรณีทเี่ กิด
จากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
4. กรณีผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนส่งคาสังซื
่ ้ อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และ
บริษทั จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะ
ไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสังซื
่ ้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่มกี ารส่งคาสังซื
่ ้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษทั จัดการได้ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อทางโทรสารของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วย
ลงทุ นแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษั ทจัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ ว่าด้วยเหตุใด
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุ นได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัทจัดการดาเนินการตามข้อมู ล ที่
ได้รบั ทางโทรสาร
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ไม่มียอดคงเหลือและไม่มกี ารทาธุรกรรมใดๆ
เป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6. บริษทั จัดการจะไม่ขายหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ ว ยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือ
คาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนไว้
ในรายละเอียดโครงการ
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7. บริษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ที่จ ะหยุ ด รับ ค าสัง่ ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ชัว่ คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ตามที่บ ริษั ท จัด การ
เห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียด
ดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดาเนินการทีท่ ี่ทาการทุกแห่งของบริษัท จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีที่
เกิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
8. ในกรณี ที่บริษัท จัด การกองทุ น รวมจ าป็ น ต้ อ งเปลี่ย นแปลงวัน หรือ เวลาในการขายหรือรับซื้อ คืน หน่ วยลงทุ น ให้
แตกต่างจากที่กาหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็ นการชัวคราว
่
อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวัน
หรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บ ริการตามที่สานักงานกาหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรัพย์สนิ ที่กองทุน
รวมไปลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าทีม่ ีความจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่าบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
3. รำยละเอียดกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ ม
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: มี
: มี

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: มี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: มี
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: มี
ชนิดเพื่อการออม
: มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ซึ่งมาจากการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การ
จัดการของบริษทั จัดการจะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขในหัวข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรือหัวข้อการเสนอขายภายหลังการ
เสนอขายครัง้ แรก หรือหัวข้อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เว้น แต่ได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
3.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง
กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่ำนบริษทั จัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน
- กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการในช่วงระยะเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกตามเงื่อนไขการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนตามข้อ 2.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
- กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
วิ ธีกำรสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่ ว ยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน จากกองทุน รวมอื่นภายใต้ก ารจัด การของบริษัท จัดการ มายังกองทุน นี้
สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญ ชีกองทุน
รวม) คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนหรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) ได้ที่ ที่ทาการทุก
แห่ งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุ น การขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้ง
เพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนหรือคาสังสั
่ บเปลี่ยน
หน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่บริษทั จัดการ
กาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ทบี่ ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษทั จัดการได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว
ผูส้ งสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการ
เป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ บริษัทจัด การขอสงวนสิทธิในการยกเว้น ข้อกาหนดเรื่องมู ลค่าขัน้ ต่ าในการสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุ นให้แก่ ผู้ถือหน่ วยลงทุน ที่
ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
(สาหรับผูส้ งสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบคา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับ
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การเปิ ดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ น
อย่างอื่น)
วิธกี าร วันเวลา และราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
3.1.1 วิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทำง
ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ที่ประสงค์จ ะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นจากกองทุ น นี้ ไปยังกองทุ น อื่น ภายใต้ก ารจัดการของบริษัท
จัดการ สามารถสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ ว ยลงทุ นโดยกรอกรายละเอียดในค าสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน หรือคาสังสั
่ บเปลี่ย น
หน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) (ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถขอรับได้ที่บริษทั จัดการและ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต)
พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด (ถ้ ามี) และนาส่งได้ที่บริษัทจัด การหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัด การจะดาเนินการนาเงินที่ได้จากการขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางนี้ ไปชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน หรือ
คาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษทั จัดการกาหนด เมื่อบริษทั จัดการได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว
ผูส้ งสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุ ญาตให้
ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลำยทำง

3.1.2

ผู้ถือหน่ วยลงทุ นที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ มายัง
กองทุนนี้สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มอื ผู้ลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคย
เปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนหรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
(ถ้ ามี) ได้ที่ที่ท าการทุก แห่ งของบริษัทจัด การ และผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ในวัน และเวลาท าการ หรือ
ช่องทางอื่น ทีบ่ ริษัทจัดการอาจแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต และสามารถสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียด
ในคาสังซื
่ ้ อหน่ ว ยลงทุน หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น หรือเอกสารอื่น ใดที่บริษัท จัด การก าหนด (ถ้ ามี) พร้อม
เอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ทบี่ ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว ผูส้ งสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิก
ถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นข้อกาหนดเรื่องมูลค่าขัน้ ต่ า ในการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
(สาหรับ ผู้สัง่ สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ที่ ย ังไม่ เคยเปิ ด บั ญ ชี ก องทุ น รวม จะต้ อ งเปิ ดบั ญ ชี ก องทุ น รวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชีกองทุน
รวมโดยปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการเปิ ดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก เว้นแต่
จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น)
วันเวลาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทำง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขวันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการกาหนดให้วนั ทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของ
ประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที่บริษัทจัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลำยทำง

ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขวันเวลาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการกาหนดให้วนั ทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของ
ประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที่บริษัทจัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
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3.1.3

ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทำง

ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุน ที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทา
การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ หลังจากทีบ่ ริษัทจัดการได้รบั คาสังสั
่ บเปลี่ ยนหรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด
(ถ้ามี) ที่สมบูรณ์ และได้ทารายการสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์(ถ้ามี)
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลำยทำง
ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน ที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการขายหน่วย
ลงทุนนัน้ หลังจากวันทาการทีบ่ ริษัทจัดการได้รบั คาสังสั
่ บเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ทีส่ มบูรณ์และ
บริษัทจัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนจากกองทุนต้น ทาง และได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนี ยมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์(ถ้ามี)
เงื่อนไขในกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
1.

กรณี ที่กองทุนนี้ เป็ นกองทุ นต้นทางและผู้ถือหน่ วยลงทุนสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นโดยมีจานวนหน่ วยลงทุนหรือมูลค่ า
หน่ วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือการสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทา
ให้ห น่ วยลงทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุ นมีมูลค่าต่ ากว่ามู ลค่าหรือจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญ ชีขนั ้ ต่ า (ถ้ามี) บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนประสงค์ ที่จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดตามจานวนที่ปรากฏในสมุ ดทะเบียนผู้ถื อ
หน่วยลงทุน ไปยังกองทุนปลายทาง
ทัง้ นี้หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่ าหรือจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่ าดังกล่าว บริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่า ว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทที่ าการทุกแห่ งของบริษัท
จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จ ะปฏิเสธการท ารายการสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น หากไม่สามารถเรียกเก็บค่ าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
เงื่อนไขอื่นๆ
1. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ ผู้ถอื หน่ วย
ลงทุน โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่
ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
2. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถอื หน่ วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่
ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัด การและ ณ สถานที่ติด ต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือ รับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ ว ย
ลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมทีใ่ ช้วธิ กี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถ้ามี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
- สื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี

31

3.

4.

บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่ เติมระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทาการขายหน่วย
ลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทที่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนและ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปั จจัยที่
ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
บริษทั จัดการจะไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้ อหรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับ
ซื้อคืนหน่ วยลงทุน ” หรือ กรณีอ่นื ใดที่บริษัท จัดการได้สงวนสิท ธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ไว้ในรายละเอีย ด
โครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจัด การพิจารณาเห็นว่าคาสังสั
่ บเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่ วย
ลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อ เสีย งของบริษัทจัดการหรือกองทุ น บริษัท
จัด การขอสงวนสิท ธิที่จ ะไม่ ด าเนิ น การสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ น นั ้น ๆ โดยไม่ จ าเป็ นต้ อ งแจ้งผู้สงั ่ สับ เปลี่ย นก่ อนการ
ดาเนินการ
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ภำคผนวก 2
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
1.

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศ :
บริษทั จัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนกาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ส่วนที่ 1 : ตรำสำร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใดๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ในข้อ 1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศนี้ ซึ่งมีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีทเี่ ป็ น B/E P/N หรือ SN ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนามา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาทีส่ ะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจาก
แหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซ่งึ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือ
รับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ งจ่
ั ่ ายหรือผูอ้ อกตั ๋ว ทัง้ จานวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี)
ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS หน่ วย infra และหน่ วย Property ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนดังนี้
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็ นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็ นหน่วย CIS
1.1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.1.2 ในกรณีทกี่ องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย
CIS ของกองทุนรวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity
limit ของกองทุนนัน้
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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 ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุน
รวมฟี 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. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุน ดังนี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีทคี่ ู่สญ
ั ญาดังกล่าวกระทาการในฐานะ
ตัวแทนของผูย้ ืม ผูย้ มื ต้องเป็ นบุคคลดังนี้ทสี่ ามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื้ นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษทั เงินทุน
1.7 บริษทั หลักทรัพย์
1.8 บริษทั ประกันชีวติ
1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่ มี ูลค่าทรัพย์สนิ ของผูล้ งทุนแต่ละรายตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไป
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิตบิ ุคคลอื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการกาหนดเพิม่ เติม
2. หลักทรัพย์ทใี่ ห้ยมื ต้องเป็ นหลักทรัพย์ทอี่ ยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยทาหน้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผูย้ มื เพื่อเป็ นประกันการให้ยมื หลักทรัพย์ โดยต้องเป็ นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
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3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุน้ กู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน. หรือธนาคารทีม่ ี
กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั ๋วแลกเงิน หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผู้ออก ทีม่ กี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตั ๋ว
และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเี่ ป็ น issuer rating ต้องเป็ น credit rating ที่
ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ทมี่ ี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็ นผูอ้ อกให้แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุน้ จดทะเบียนใน SET ทีม่ รี ายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทัง้ นี้ ในกรณีทกี่ องทุนไม่มนี โยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิหรื
์ อครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดาเนินการโดยวิธอี ่นื ซึ่งจะมีผลให้ บลจ. สามารถ
บังคับชาระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ทีก่ องทุนมีกรรมสิทธิไปโอนหรื
์
อขายต่อหรือทาให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนัน้ ได้ เว้น
แต่เป็ นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ นัน้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทใี่ ห้ยมื
3.5 ในกรณีทหี่ ลักประกันเป็ นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สนิ ดังนี้
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้
ขึน้ เป็ นผู้มภี าระผูกพัน
3.5.2.2 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผู้ออก ทีม่ กี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตั ๋ว และเป็ น
ตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ทีม่ ีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเี่ ป็ น issuer rating ต้องเป็ น
credit rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สญ
ั ญาทีม่ ลี กั ษณะและสาระสาคัญของสัญญาตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยมื หลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการ
ยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตำมหลักเกณฑ์กำรลงทุน
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1.1 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
1.5 ทองคา
1.6 น้ามันดิบ
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1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีทมี่ ีองค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6
หรือ 1.9
1.8 ดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ่ ้างอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบัน (Spot Price) หรือราคา
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ underlying อื่นทีไ่ ม่ใช่ดชั นี หรือ underlying ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบ
ของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณีกองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
2.2.2.1 กรณีเป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ น ธนาคารพาณิชย์. ธนาคารทีม่ ี
กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผูค้ า้ derivatives
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ที่กองทุนสามารถ
ลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ ีสทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะ ดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีทมี่ กี ารกาหนดวิธกี ารคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปั จจัยต่างๆ ทีน่ ามาใช้
ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้เป็ นปั จจุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทัง้ นี้ underlying หรือ
ปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีทมี่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทมี่ กี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีที่มลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีทอี่ งค์ประกอบแต่ละตัวมีน้าหนัก ≤ 20% ของน้าหนักทัง้ หมด
3.2.1.2 ดัชนีทอี่ งค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้าหนัก ≤ 35% ของน้าหนักทัง้ หมด
ในกรณีทเี่ ป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตราทีก่ าหนดในข้อ 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องนาองค์ประกอบทีเ่ กี่ยวข้องกับทองคาหรือ
น้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบทัง้ หมดเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบ หรือเป็ นดัชนีราคาทองคาหรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอ่นื ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ ป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานัน้ โดยตรง
แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ นดัชนีทไี่ ด้รบั การพัฒนาโดยสถาบันทีม่ คี วามน่าเชื่อถือและทาหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระจาก บลจ. ทัง้ นี้ หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็ นบริษทั ในเครือของ บลจ. บลจ. นัน้ ต้องจัดให้มมี าตรการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนนั ้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อทีม่ กี ารเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทเี่ ป็ นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ทคี่ านวณจากราคาปั จจุบนั หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สนิ ค้าใดสินค้า
หนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ ้างอิงกับดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 3.5.2
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4.

5.

6.

7.

3.6 ในกรณีทเี่ ป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศ
ไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บริษทั จัดการแสดงให้เห็นได้ว่าวิธกี ารคานวณของผูพ้ ฒ
ั นา
ดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษทั จัดการต้องจัดให้มที รัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระทีก่ องทุนอาจต้องชาระหนี้
ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาทีไ่ ด้ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลดความเสีย่ ง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี ้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้ง
มูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข ดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่ งเท่านัน้
7.2 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีม่ ลี กั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ้อื ประกันความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ กี่ยวข้องกับความสามารถใน
การชาระหนี้ตาม obligation ของผูผ้ ูกพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญาทีอ่ ยู่ในฐานะผูข้ ายประกันความเสีย่ งมี
ภาระผูกพันทีจ่ ะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสีย่ งเมื่อเกิด credit event ขึน้ โดยจะมีผลให้ขอ้ ตกลงซื้อ
ประกันความเสีย่ งครบกาหนดทันที (ในกรณีทไี่ ม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกาหนดตามปกติ)
ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการ
ซึ่งกาหนดให้ผขู้ ายประกันความเสีย่ งมีหน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation รายการใดรายการหนึ่ง
เป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม
obligation ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ขอ้ ตกลงจะครบกาหนดเมื่อเกิด credit
event ขึน้ กับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ้ือประกันความเสีย่ งของสินทรัพย์อ้างอิงทีเ่ กิดจากการ
ลดลงของผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผูข้ ายประกันความเสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะจ่ายผลตอบแทน
ในอัตราคงทีห่ รืออัตราลอยตัวทีอ่ ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามทีจ่ ะตกลงกัน และส่วนทีล่ ดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรม
ของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการทีผ่ ูซ้ ้อื ประกันความเสีย่ งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่ พิ่มขึน้ (ถ้ามี) ของมูลค่า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กบั ผูข้ ายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกาหนดสัญญา (กรณี
ไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐาน
อื่นตามทีส่ านักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงทีม่ ีลกั ษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มขี อ้ กาหนดทีท่ าให้สทิ ธิทกี่ าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives นัน้ อ้างอิง
เสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มขี อ้ กาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สญ
ั ญา
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ส่วนที่ 6: ทรัพย์สินประเภทหน่ วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
กรณีทเี่ ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ิใช่รายย่อยหรือกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้ บลจ.
ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ ตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได้ โดย
ต้องไม่มขี ้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจานวนเงินขัน้ ต่าทีจ่ ะลงทุน
2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุนในต่ำงประเทศ :
บริษทั จัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนกาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดย
วิธอี ่นื
ทัง้ นี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็ นการทาสัญญาในประเทศทีม่ ี
หน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีม่ กี ารซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่
เป็ นสมาชิก WFE หรือเป็ นตราสารของบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ และเสนอขายใน GMS
ส่วนที่ 1 : ตรำสำร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใดๆนอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ในข้อ 2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนต่างประเทศนี้ ซึ่งมีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีทเี่ ป็ น B/E P/N หรือ SN ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนามา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาทีส่ ะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจาก
แหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซ่งึ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนีก้ ารค้า B/E หรือ P/N
ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สงจ่
ั ่ ายหรือผู้ออกตั ๋ว ทัง้ จานวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี)
ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS ต่ำงประเทศ
1. กรณีเป็ นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
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 าร
ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
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1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแล ทีเ่ ป็ นสมาชิกสามัญของ
IOSCO
1.1.2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกากับดูแล การออก การเสนอขายและการจัดการสาหรับกองทุนเพื่อผูล้ 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 น กองทุนรวมทองคาทีล่ 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 ม่สามารถลงทุน ได้มาคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของ NAV ของ MF ดังกล่าว
1.1.5 ในกรณีทกี่ องทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เว้นแต่ เป็ นกรณีทมี่ คี วามจาเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูล เหตุผลความ
จาเป็ นและ ค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
1.2 กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 2.1
1.2.1 มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2.2 จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกต่ำงประเทศ
ต้องเป็ นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
3. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 2
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตำมหลักเกณฑ์กำรลงทุน
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1.1 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
1.5 ทองคา
1.6 น้ามันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีที่มอี งค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9
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1.8 ดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ่ ้างอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบัน (spot price) หรือราคา
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ underlying อื่นทีไ่ ม่ใช่ดชั นี หรือ underlying ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบ
ของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MFได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
2.2.2.1 กรณีเป็ น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ derivatives ทีอ่ ยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ทเี่ ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถ
ลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ ีสทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะ ดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีทมี่ กี ารกาหนดวิธกี ารคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปั จจัยต่าง ๆ ทีน่ ามาใช้
ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้เป็ นปั จจุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทัง้ นี้ underlying หรือ
ปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีทมี่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทมี่ กี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีที่มลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีทอี่ งค์ประกอบแต่ละตัวมีน้าหนัก ≤ 20% ของน้าหนักทัง้ หมด
3.2.1.2 ดัชนีทอี่ งค์ประกอบตัวใดตัวหนึง่ มีน้าหนัก ≤ 35% ของน้าหนักทัง้ หมด
ในกรณีทเี่ ป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตราทีก่ าหนดในข้อ 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องนาองค์ประกอบทีเ่ กี่ยวข้องกับทองคาหรือ
น้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบทัง้ หมดเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบ หรือเป็ นดัชนีราคาทองคาหรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอ่นื ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ ป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานัน้ โดยตรง
แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ นดัชนีทไี่ ด้รบั การพัฒนาโดยสถาบันทีม่ คี วามน่าเชื่อถือและทาหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระจากบริษทั ทัง้ นี้ หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็ นบริษทั ในเครือของ บลจ. บลจ. นัน้ ต้องจัดให้มมี าตรการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนนั ้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อทีม่ กี ารเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทเี่ ป็ นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ทคี่ านวณจากราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สนิ ค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ ้างอิงกับดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 3.5.2
3.6 ในกรณีทเี่ ป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศ
ไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บริษทั จัดการแสดงให้เห็นได้ว่าวิธกี ารคานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
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4. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษทั จัดการต้องจัดให้มที รัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระทีก่ องทุนอาจต้องชาระหนี้
ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาทีไ่ ด้ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลดความเสีย่ ง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี ้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่า
ยุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข ดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่ งเท่านัน้
7.2 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีม่ ลี กั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ้อื ประกันความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ กี่ยวข้องกับความสามารถใน
การชาระหนี้ตาม obligation ของผูผ้ กู พันตาม obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญาทีอ่ ยู่ในฐานะผูข้ ายประกันความเสีย่ งมีภาระ
ผูกพันทีจ่ ะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสีย่ งเมื่อเกิด credit event ขึน้ โดยจะมีผลให้ขอ้ ตกลงซื้อประกัน
ความเสีย่ งครบกาหนดทันที (ในกรณีทไี่ ม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า
obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่ง
กาหนดให้ผขู้ ายประกันความเสีย่ งมีหน้าที่ชาระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็ น
รายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม
obligation ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ขอ้ ตกลงจะครบกาหนดเมื่อเกิด credit
event ขึน้ กับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ้อื ประกันความเสีย่ งของสินทรัพย์อ้างอิงทีเ่ กิดจากการ
ลดลงของผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผูข้ ายประกันความเสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะจ่ายผลตอบแทนใน
อัตราคงทีห่ รืออัตราลอยตัวทีอ่ ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามทีจ่ ะตกลงกัน และส่วนทีล่ ดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของ
สินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการทีผ่ ซู้ ้อื ประกันความเสีย่ งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ (ถ้ามี) ของมูลค่า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กบั ผูข้ ายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกาหนดสัญญา (กรณี
ไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐาน
อื่นตามทีส่ านักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงทีม่ ีลกั ษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มขี อ้ กาหนดทีท่ าให้สทิ ธิทกี่ าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives นัน้ อ้างอิง
เสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มขี อ้ กาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สญ
ั ญา
ส่วนที่ 6: ทรัพย์สินประเภทหน่ วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
กรณีทเี่ ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ิใช่รายย่อยหรือกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้ บลจ. ลงทุนใน
หน่วย private equity ทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ ตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3
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ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได้ โดยต้องไม่มี
ข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผูล้ งทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจานวนเงินขัน้ ต่าทีจ่ ะลงทุน
3.

ตำรำงสรุปอัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่นื เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ใน
กรณีที่สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั 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 ส่วนที่ 2 ข้อ 1

ไม่จากัดอัตราส่วน

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ่ ูร้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีร่ ฐั บาลเป็ นประกัน

ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผูม้ ภี าระผูกพันมี
ภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
Credit Rating แบบ National Scale
ซึ่งประเทศนัน้ ต้องมี Sovereign rating
อยู่ในระดับที่ Investment grade)

5

ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน หรือศุกูก ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบ
Filing
5.2.3 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระ < 397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน
และไม่ได้มลี กั ษณะตาม 5..2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ภี าระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูง
กว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของตราสารทีล่ งทุน
ใน benchmark + 5%
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ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด และขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6

ทรัพย์สนิ ดังนี้
6.1 ตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุน
ทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผ่ อู้ อกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่
อาจทาให้มกี ารเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซ้อื ขายใน SET หรือในตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนทีอ่ อกโดยบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึ่งหุน้ ของบริษทั ดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษทั ทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจทา
ให้มกี ารเพิกถอนหุน้ ออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุน้ ทีอ่ ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน หรือศุกูก ทีผ่ ูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ ในต่างประเทศ หรือผูอ้ อก
จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)
หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียด
ตามแบบ filing

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูง
กว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
ใน benchmark + 5%

6.4.3.3 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ ≤ 397 วัน
นับแต่ วนั ที่ล งทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ
6.4.3.2 ผู้มีภ าระผู ก พัน ตามตราสารดังกล่ าวต้ องเป็ น
บุคคลดังนี้
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ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

6.5
6.6

6.7

6.8

6.9

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทย
เป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะ
ทานองบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 –6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
DW ทีม่ ี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
ธุรกรรมดังนี้ ทีค่ ู่สญ
ั ญามี Credit rating อยู่ในระดับ Investment
grade
6.6.1 OCT Derivatives
หน่วย infra หรือหน่วย property ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อ
ขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET
หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจทาให้มกี ารเพิก
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานกาหนด
หน่ วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ระหว่าง IPO เพื่อการ
จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ ไม่รวมถึงหน่ วย
private equity ที่อ ยู่ระหว่า งด าเนินการแก้ไขเหตุที่อ าจทาให้มีการเพิก
ถอนหน่ วยดังกล่ าวออกจากการซื้อ ขายใน SET หรือ ในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือ 3.13.2 ส่วนที่ 2
ข้อ 1.2 ทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อ
ขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอ่ ยู่
ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจทาให้มกี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)

7

หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานกาหนด

8

ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)
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ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมกลุ่มกิ จกำร (group limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน
หรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษทั ดังกล่าว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(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)
ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ทีน่ ิตบิ ุคคลตาม
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็ น
เว้นแต่เป็ น MF ทีม่ อี ายุโครงการ < 1 ปี ให้
ผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั ่ าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
เฉลีย่ ตามรอบอายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ทีอ่ ายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้ นี้ เฉพาะ MF ทีม่ ี
1.2 ธพ.
อายุโครงการ ≥ 1 ปี
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิม์ าจากคู่สญ
ั ญาตาม
securities lending หรือ derivatives)

2

ทรัพย์สนิ ดังนี้
2.1 B/E P/N ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดาเนินการให้มกี าร
รับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด
หรือมีเงื่อนไขให้MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ รี ะยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 4 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่
ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีม่ ีอายุไม่เกิน
อายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives
เพื่อให้ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)

3

securities lending

4

Total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สนิ ตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสาหรับ MF ทัวไป
่ ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณ
ตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (Single Entity Limit) แต่ไม่รวมถึงตรา
สารหนี้ ตราสารหนี้ก่งึ หนี้ก่งึ ทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ทีม่ ลี กั ษณะ
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ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

ครบถ้วนดังนี้
4.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วน
การลงทุนสาหรับ MF ทัวไป
่ ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
4.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating
5

derivatives ดังนี้
5.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives
ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลด
ความ (hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ อี ยู่

5.2 การเข้าทาธุรกรรม derivatives
ทีม่ ใิ ช่เพื่อการลดความเสีย่ ง
(non-hedging)

global exposure limit
5.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จากัด net exposure ทีเ่ กิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง ไม่เกิน
100% ของ NAV
5.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน จากัด net exposure ทีเ่ กิดจากการ
ลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ
กองทุนต้องเป็ นดังนี้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่าของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าทีม่ กี ลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ คี วามซับซ้อน (exotic derivatives)

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน ไม่มขี อ้ กาหนดเกี่ยวกับ product limit
ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่ว นได้เสียในกิ จกำรที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน

1

หุน้ ของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวนหุน้ ของ
บริษทั รวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้ (ไม่นับ
รวมการถือหุน้ ของกองทุนรวมวายุภกั ษ์)

2

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน ตราสาร
Basel III และศุกูกของผูอ้ อกรายใดราย
หนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตรา
สารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability) ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ อู้ อกตราสารมีหนี้สนิ ทางการเงินทีอ่ อกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนา
มูลค่าหนี้สนิ ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สนิ ทางการเงินตาม
งบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนีส้ นิ ทางการเงินนัน้ จะต้องเป็ น
ข้อมูลทีม่ กี ารเผยแพร่เป็ นการทัวไป
่ และในกรณีทผี่ อู้ อกตราสารไม่มี
หนี้สนิ ทางการเงินตามทีเ่ ปิ ดเผยในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน
ล่าสุด
รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผูอ้ อก
ตราสาร ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีทผี่ ูอ้ อก
ตราสารได้มกี ารยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีทกี่ องทุนลงทุนในตรา สารตามข้อนีโ้ ดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีทผี่ ูอ้ อกตราสารได้มกี ารยื่นแบบ
filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พจิ ารณา
เป็ นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารทีอ่ อก
โดยบุคคลดังนี้)
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศ
ไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับบุคคล
ตาม 1. – 9.)

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย CIS ทัง้ หมดของ MF หรือ กองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่ วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้
(1) การลงทุน ในหน่ ว ย CIS ของกองทุน ที ่ม ีล ัก ษณะครบถ้ว นดังนี ้ โดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่ อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย infra ทัง้ หมดของกองทุน infra ทีอ่ อกหน่ วย
นัน้ เว้นแต่เป็ นหน่ วย infra ของกองทุ นที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย property ทัง้ หมดของกองทุน property ที่
ออกหน่ วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่ วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้ว น
ดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

6

หน่วย private equity

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย private equity ทัง้ หมดของกองทุน private
equity

หมายเหตุ: *หนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability) ให้พจิ ารณาตามมาตรฐานการบัญชีทผี่ ู้ออกตราสารดังกล่าวได้จดั ทางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards
(IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
“ทัง้ นี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่อง การ
ลงทุนของกองทุน”
ส่วนที่ 5 : กำรดำเนิ นกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน
1. ในกรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนมีคุณสมบัตทิ ี่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้ขาด
คุณสมบัตใิ นการเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จั ด ท ารายงานโดยระบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ยวกั บ ชื่ อ จ านวน อั ต ราส่ ว นการลงทุ น และวั น ที่ ท รัพ ย์ สิ น ขาดคุ ณ สมบั ติ และ
จัด ส่ ง ต่ อ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วั น ท าการนั บ แต่ ว ั น ที่ เ กิ ด กรณี ดั ง กล่ า ว ตลอดจนจั ด เก็ บ ส าเนารายงานไว้ ที่
บริษทั จัดการ
(2) จาหน่ ายทรัพย์สินทีข่ าดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่
วันทีท่ รัพย์สนิ นัน้ ขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 5 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษทั จัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สนิ ที่ขาดคุณสมบัตมิ คี ุณสมบัตเิ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทกี่ าหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึง
วันที่ได้จาหน่ า ยทรัพ ย์สินนั น้ ออกไปหรือวันที่ทรัพ ย์สิน มีก ารเปลี่ย นแปลงคุ ณ สมบัติ แล้ว แต่ก รณี และให้จดั ส่ งรายงานต่อผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว
ในกรณี ที่บริษัทจัดการไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็ นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุทไี่ ม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วัน
ทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม่ บริษทั จัด การต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าวตลอดจน จัดเก็บสาเนารายงาน
ไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สินทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดเว้นแต่เป็ น
การดาเนินการตามข้อ 5
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(3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญแต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 6 ในส่วนนี้
(ก) ภายใน 30 วันนั บแต่ วนั สิ้นรอบระยะเวลาบัญ ชี ในกรณี ที่ไม่ เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุ นที่คานวณตามประเภททรัพ ย์สิน
สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงินตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) ภายใน 90 วันนับแต่วนั สุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอ่นื ใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ
จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้ และจัดส่งรายงาน
ต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีส่ ามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนัน้
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษทั จัดการต้องจัดทารายงาน
ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุทไี่ ม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน และ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณี ที่ ก องทุ น มีหุ้ น ของบริษัท ใดโดยไม่ เป็ นไปตามอัต ราส่ ว นการลงทุ น ที่ค านวณตามความมีส่ว นได้ เสี ย ในกิจ การที่ล งทุ น
(concentration limit) ตามที่กาหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบริษัทจัด การต้อง
ดาเนินการดังนี้ดว้ ย
(ก) งดเว้นการใช้สทิ ธิออกเสียงในหุน้ จานวนทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจาเป็ นและสมควรโดยได้รบั การผ่อนผันจาก
สานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุน้ หรือลดการมีอานาจควบคุม หรือยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สนิ เป็ นหุน้ ของบริษทั
จดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุน้ ของบริษทั ดังกล่าวเป็ นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั นัน้ จนถึงหรือข้ามจุดทีต่ ้อง
ทาคาเสนอซื้อ
ความในข้อ 2 มิให้นามาใช้กับกองทุนรวมฟี ด เดอร์ ในส่วนที่เป็ นการลงทุนในหน่ วยลงทุน ของกองทุ นรวมหรือหน่ วยของกองทุ น
ต่างประเทศที่ไม่เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุ นที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) โดยให้
ดาเนินการตามทีก่ าหนดในข้อ 3 หรือข้อ 4 แล้วแต่กรณี
3. ในกรณีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ทไี่ ด้รบั อนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ ก่อนวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้
หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่ วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณ
ตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit) เป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนา
รายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อขยายวงเงินสาหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟี ดเดอร์ดงั กล่าวทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้
กับสานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุ นรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนทีก่ าหนด
(3) ในกรณีที่มีก ารลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่ วยของกองทุ นต่างประเทศที่มีผู้รบั ผิดชอบการบริหารจัดการกองทุ น
ดังกล่าวเป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษทั จัดการกองทุนรวม และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
จากกองทุนรวมฟี ดเดอร์หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนในลักษณะที่ซ้า ซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมแจ้งเป็ นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจาเป็ น
ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนัน้ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที่อัตราส่วนการลงทุ นของกองทุนรวมฟี ดเดอร์เป็ นไปตามที่กาหนดแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทารายงานข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่ วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันทีอ่ ตั ราส่วนเป็ นไปตามทีก่ าหนด และจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีอ่ ตั ราส่วนการลงทุนเป็ นไปตามทีก่ าหนดนัน้ ”
4. ในกรณีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ที่ได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ หลังวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้
หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณ
ตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit) เป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน
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(1) ดาเนินการตามข้อ 3 (1)
(2) แก้ ไขให้เ ป็ น ไปตามอัต ราส่ ว นการลงทุ น ดังกล่ า วภายในโอกาสแรกโดยค านึ งถึงประโยชน์ ข องผู้ ล งทุ น เป็ นสาคัญ แต่ ต้ องไม่
เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จดั ทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวนอัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีอ่ ตั ราส่วนเป็ นไปตามทีก่ าหนด และจัส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับ
แต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ 4 (2)
ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถแก้ไ ขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษทั จัดการกองทุนรวมลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ที่
เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด และให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทารายงานตามข้อ 4 (3)
พร้อมสาเหตุทไี่ ม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงานและผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายใน
3 วันทาการนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ 4 (2)
5. ในกรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกาหนดทีส่ ามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณีดงั ต่อไปนี้
จนเป็ นเหตุให้ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกาหนดทีส่ ามารถลงทุนได้ บริษทั อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
ดังกล่าวต่อไปได้
(1) กรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิจากการเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มอี ยู่เดิมนัน้ เว้นแต่กรณีตาม (2)
(2) กรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศทีเ่ กี่ยวข้อง แต่ทงั ้ นี้
บริษทั จัดการต้องดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย
(3) กรณีทกี่ องทุนได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการบริจาค
ในกรณีทมี่ กี ารลงทุนตามข้อ 4 (1) และ (3) ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม
6. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็ นอื่น ใดท าให้บริษั ทจัดการไม่ สามารถดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุ นเป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ ที่
กาหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุน ให้บริษัทจัดการ
สามารถใช้ดุลยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ดาเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ข องกองทุนรวม ก่อนครบ
ระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวทัง้ นี้ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถ
ดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ หรือวิธกี ารอื่นๆ ตามทีบ่ ลจ.กาหนด
ส่วนที่ 6 : กำรดำเนิ นกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีทกี่ องทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษทั จัดการต้องดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1.1 จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้ เหตุผลทีท่ าให้มกี ารลงทุนไม่เป็ นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทา
การนับแต่วนั ทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
1.2 ดาเนินการแก้ไขให้สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีทกี่ ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษทั จัดการดาเนินการแก้ไข
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไป
ตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษทั จัดการจะได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว ทัง้ นี้ทางบริษทั จัดการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม หรือ
ในช่วงระยะเวลาทีก่ องทุนจาเป็ นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทาการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้าย
กองทุนจานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทาการ ทัง้ นี้ยงั ต้องคานึงถึงประโยชน์ผลู้ งทุนเป็ นสาคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการต้องจัดให้มวี ธิ กี ารในการให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเดิมในการที่
จะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธกี าร
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมทัง้ เมื่อได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมแล้วบริษทั จัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลง
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ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีทคี่ รบกาหนด 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การ
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มผี ลใช้บังคับ บริษทั จัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้ เพิม่ เติมกองทุน
รวมนัน้ เพิม่ เติม
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ภำคผนวก 3
ตำรำงแสดงวันหยุดทำกำรซื้อ / ขำยคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เวียดนำม อิ ควิ ตี้
(ประจำปี 2564)
(VN, TH, US)
วันที่ 1 มกราคม
วันที่ 18 มกราคม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์
วันที่ 12 กุมภาพันธ์
วันที่ 15 กุมภาพันธ์
วันที่ 16 กุมภาพันธ์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์
วันที่ 2 เมษายน
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 13 เมษายน
วันที่ 14 เมษายน
วันที่ 15 เมษายน
วันที่ 21 เมษายน
วันที่ 30 เมษายน
วันที่ 3 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 26 พฤษภาคม
วันที่ 31 พฤษภาคม
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 5 กรกฎาคม
วันที่ 26 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 2 กันยายน
วันที่ 3 กันยายน
วันที่ 6 กันยายน
วันที่ 24 กันยายน
วันที่ 11 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 22 ตุลาคม
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 25 พฤศจิกายน
วันที่ 26 พฤศจิกายน

วันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และเวียดนาม
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศเวียดนาม
วันหยุดทาการของประเทศเวียดนาม
วันหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่ กรณีพเิ ศษ), วันหยุดทาการของประเทศเวียดนาม
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และเวียดนาม
วันหยุดทาการของประเทศเวียดนาม
วันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันหยุดทาการของประเทศเวียดนาม
วันหยุดทาการของประเทศเวียดนาม
วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทาการของประเทศเวียดนาม
วันฉัตรมงคล
วันวิสาขบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศเวียดนาม
วันหยุดทาการของประเทศเวียดนาม
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่ กรณีพเิ ศษ)
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันหยุดชดเชยวันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำรำงแสดงวันหยุดทำกำรซื้อ / ขำยคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เวียดนำม อิ ควิ ตี้
(ประจำปี 2564)
(VN, TH, US)
-ต่อวันที่ 6 ธันวาคม
วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันรัฐธรรมนูญ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันสิ้นปี

• กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล เวียดนำม อิ ควิ ตี้ เป็ นนิ ติ บุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษัทจัดกำร ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุ น
พริ น ซิ เพิ ล จ ำกัด จึ ง ไม่ มี ภ ำระผู ก พัน ในกำรชดเชยผลขำดทุ น ของกองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล เวี ย ดนำม อิ ค วิ ตี้ ทั ง้ นี้ ผลกำร
ดำเนิ นงำนของกองทุน เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล เวีย ดนำม อิ ควิ ตี้ ไม่ ได้ ขึ้นอยู่ กบั สถำนะทำงกำรเงิ นหรือผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษัท
หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิ ล จำกัด
• ในกรณี ที่ ผู้ส นใจลงทุน ต้ องกำรทรำบข้ อมู ล เพิ่ ม เติ ม ผู้สนใจลงทุ น สำมำรถขอหนั งสือ ชี้ ชวนส่ วนข้ อมู ล โครงกำรได้ ที่ บริ ษัท
หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิ ล จำกัด หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน
• บริษัทจัดกำรอำจลงทุนในหลัก ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดกำรเช่นเดียวกันกับที่ บริษัทจัดกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเปิ ด โดยบริ ษทั จัดกำรจะจัดให้มีระบบงำนที่ ป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้เกิ ดควำมเป็ น
ธรรมต่ อ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทัง้ นี้ ผู้ล งทุ น สำมำรถขอดู ข้ อมู ล กำรลงทุ น เพื่ อบริ ษัท จัดกำรได้ ที่ บ ริ ษัท จัด กำร และส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
• ผู้ล งทุ น สำมำรถตรวจดู ข้ อ มู ล ที่ อ ำจมี ผ ลต่ อ กำรตัด สิ น ใจลงทุ น เช่ น กำรท ำธุ ร กรรมกับ บุ คคลที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ ที่ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอิ นเตอร์เน็ตของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. www.sec.or.th
• บริ ษัทจัดกำรอนุญ ำตให้พนักงำนลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิ บตั ิ ตำมจรรยำบรรณและประกำศต่ำงๆ ที่
สมำคมบริ ษทั จัดกำรลงทุนกำหนด และจะต้องเปิ ดเผยกำรลงทุนดังกล่ำวให้บริ ษัทจัดกำรทรำบ เพื่อที่ บริ ษทั จัดกำรจะสำมำรถ
กำกับและดูแลกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของพนักงำนได้
• ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิ ออกเสียงและกำรดำเนิ นกำรใช้สิทธิ ออกเสียงได้ที่ทำกำรของบริ ษทั จัดกำรหรือ
โดยผ่ำนเครือข่ำยอิ นเตอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร www.principal.th และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำก
บริษทั จัดกำร
• บริ ษัทจัดกำรและ/ หรือผู้สนั บสนุ นกำรขำยและรับซื้อคื นหน่ วยลงทุ นที่ บ ริ ษัทจัดกำรแต่งตัง้ อำจพิ จำรณำขอข้อมู ล เอกสำร
หลักฐำน เพิ่ มเติ มจำกผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตำมคำจำกัด
ควำมของกฎหมำยหรือตำมที่ หน่ วยงำนที่มีอำนำจกำหนด ทัง้ ก่อน และหรือภำยหลังกำรลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้ นี้ เพื่อให้
เป็ นไปตำมกฎหมำยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็ นไปตำม
แนวทำงปฏิ บตั ิ หรือกำรตี ควำม หรือกำรสั ่งกำรของหน่ วยงำนผู้มีอำนำจ ทัง้ นี้ บริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื้อ
คืนหน่ วยลงทุนมีหน้ ำที่ต้องทำควำมรู้จกั ตัวตนของลูกค้ำ (Know Your Client: KYC) และกำรพิ สูจน์เพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้ำ(Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนมีหน้ ำที่แจ้งกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรรู้จกั ตัวตนของลูกค้ำ (KYC) และกำรพิ สูจน์ทรำบลูกค้ำ (CDD) ให้บริ ษทั จัดกำรและหรือผู้สนับสนุนกำรขำย
และรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทรำบ โดยตำมแนวทำงปฏิ บตั ิ ของกฎหมำยที่ เกี่ยวข้องกับกำรฟอกเงินดังกล่ำว บริษทั จัดกำรและหรือ
ผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจำเป็ นต้องดำเนิ นกำรตำมกฎหมำยครอบคลุมทัง้ กำรเปิ ดบัญชี เพื่อใช้บริ กำรใหม่
กำรท ำธุ รกรรมของลู ก ค้ ำ เดิ ม และกำรทบทวนข้ อมู ล ลูก ค้ ำ ให้ เป็ นปั จ จุบ ัน เป็ นระยะๆ รวมทัง้ กำรดำเนิ นกำรอื่ น ๆ ตำมที่
หน่ วยงำนผู้มีอำนำจกำหนดแนวทำง
• ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่ มเติ ม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงกำรและข้อผูกพันได้ที่บริ ษทั จัดกำรและผู้สนับสนุนกำร
ขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริ ษทั 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

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิล จำกัด
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th

