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• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจกุตวัในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 

• ประเทศเวียดนามมีการจ ากดัโควต้าด้านการลงทุนในบางประเภทธุรกิจ ซ่ึงอาจท าให้กองทุนมีความเส่ียงท่ีไม่สามารถลงทุนในหุ้นของบางบริษัท
ได้ในกรณีท่ีโควต้าเตม็ เช่น ธรุกิจธนาคาร เป็นต้น 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิต้ี มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ บริษัทจดัการอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจท่ีผู้จดัการกองทุนเหน็เหมาะสม จึงอาจยงัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู ่ซ่ึงอาจท าให้
ผู้ลงทุนได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ อีกทัง้ การท าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทุน 
ซ่ึงท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

• ในกรณีท่ีมีการรบัค่าธรรมเนียมอนัเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศท่ีกองทุนน้ีไปลงทุน บริษัทจดัการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆ ให้แก่กองทุนน้ี
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)  

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิต้ี อาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้
กองทุนรวมน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและ  รบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• กองทุนมีแนวทางการบริหารจดัการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจึงมีความเส่ียงท่ีกลยุทธ์การลงทุน 
การวิเคราะห์หลกัทรพัยท่ี์ลงทุน และปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนของผู้จดัการกองทุน อาจท าให้ไม่บรรลุวตัถปุระสงค์ดงักล่าว รวมถึง
การคดัเลือกหลกัทรพัยท่ี์กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซ่ึงมีโอกาสท่ีหลกัทรพัยท่ี์ลงทุนมีราคาลดลง เน่ืองจากการวิเคราะห์หลกัทรพัย ์
ธรุกิจอตุสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน หรือศกัยภาพโดยเปรียบเทียบกบัหุ้นอ่ืนๆไม่เป็นไปตามท่ีได้ประเมินไว้ 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ซ่ึงมีเง่ือนไขการลงทุนและสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิดก่อนท าการลงทุน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน 

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท าให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน 
ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือการโอนย้ายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม หรือกองทุนเพ่ือการออมจะสามารถสบัเปล่ียน หรือ
โอนย้ายได้ระหว่างหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม หรือกองทุนเพื่อการออมอ่ืนท่ีมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยกนัเท่านัน้ เว้นแต่มีกฎหมาย หรือ
ประกาศท่ีเก่ียวข้องประกาศก าหนดเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลง 

• ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม หรือชนิดเพ่ือการออมไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนั 

• ผู้ลงทุนโปรดศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (SSF) ในคู่มือการลงทุนโดยเป็นไปตาม
เกณฑก์รมรรพากรก าหนดให้เข้าใจ หากมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิต้ี ไม่สามารถด ารงสินทรพัย์สภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
ใดท่ีท าให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความทเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอรทู์นิต้ี 
Principal Vietnam Thai Opportunity Fund (PRINCIPAL VTOPP) 
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• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก  
ก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิต้ี เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับ
วตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

• บริษัทจดัการ อาจมีความจ าเป็นท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลผู้รบัผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยงับริษัทหลกัทรพัยแ์ละ/หรือบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุนในต่างประเทศ โดยอ้างอิงการปฏิบติัตามกฎหมายของต่างประเทศ 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้รบัรอง       
ถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถาม    
ผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 
 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2566 
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สรปุข้อมูลกองทุน 

 
1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

 
 ลกัษณะส าคญัของกองทุนรวม 
 ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม ไทย ออพพอรท์ูนิตี้ 

Principal Vietnam Thai Opportunity Fund  
(PRINCIPAL VTOPP)  

 ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารทุน 
โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ไดแ้ก่ 
• ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VTOPP-A)  
• ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VTOPP-D) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL VTOPP-R) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VTOPP-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VTOPP-C) 
• ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VTOPP-X) 
• ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ชื่อย่อ : PRINCIPAL VTOPP-E) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VTOPP-SSF) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมผู้ลงทุนเพื่อลงทุนในชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิด
ช่องทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ละชนิดผูล้งทุนพเิศษ รวมถงึชนิดผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต
ได้ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง และประกาศ
ผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ ทัง้นี้ ยกเวน้กรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) หากมี
การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าว บรษิทัจดัการจะประกาศแจง้ใหท้ราบโดยพลนั 

ทัง้นี้ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุน
ก าหนด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนที่ยงั
ไม่ได้เปิดให้บรกิาร เพื่อเพิม่ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการให้ทราบ ทัง้นี้ 
ยกเวน้กรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าว บรษิทัจดัการจะ
ประกาศแจง้ใหท้ราบโดยพลนั 

หากกฏหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม มีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกบัเงื่อนไขทางภาษี หรอืมกีารประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนดเพิ่มเติม หรอื
เปลี่ยนแปลง บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขโครงการใหส้อดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

 อายุโครงการ ไม่ก าหนด 

 นโยบายการลงทุน 1. กองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ทย ทีม่ธีุรกจิหลกั/บางส่วน 
หรอืมีรายได้หลัก/บางส่วน จากการประกอบธุรกิจในประเทศเวยีดนามที่ประเมินว่ามีศักยภาพในการ
เติบโตในอนาคตจากเศรษฐกิจเวยีดนาม และ/หรอืตราสารทุนทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ เวยีดนาม 
และ/หรอืตราสารทุนของผูป้ระกอบการเวยีดนามที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ประเทศอื่น รวมทัง้ตรา
สารทุนอื่นใดที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรอืที่ได้รบัผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือที่

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดุลยพินิจของ
ผู้จดัการกองทุน 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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เกี่ยวข้องกบัประเทศเวยีดนาม และ/หรอืกองทุนรวมอื่น/กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนทัง้ในและ/หรือ
ต่างประเทศ ทีม่นีโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ประเทศเวยีดนาม 
หรอืเน้นลงทุนในตราสารทุนอื่นใดทีม่รีายได้หลกัหรอืบางส่วนจากการประกอบธุรกจิในหรอืเกี่ยวข้องกบั
ประเทศเวยีดนาม โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  

2. ส าหรบัเงนิลงทุนส่วนทีเ่หลอื อาจพจิารณาลงทุนในหน่วย Property, REITs และ/หรอืหน่วย Infra และ/หรอื
ตราสารแห่งทุน ตราสารทางการเงนิ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงนิฝาก หน่วย CIS, ETF หน่วย private equity 
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นใด ทัง้ในประเทศและ/
หรอืต่างประเทศตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ประกาศก าหนดหรอืให้ความเห็นชอบให้กองทุนสามารถลงทุนได ้หรอืการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

ทัง้นี้ กองทุนจะพิจารณาน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) รวมทัง้สิน้ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มลีักษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) แต่จะไม่ลงทุน
โดยตรงในตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และตรา
สารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Security) ยกเว้นในกรณีที่ขณะเริม่ลงทุน ตราสาร
ดงักล่าวได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 
แต่ต่อมาถูกปรบัลดอันดบัความน่าเชื่อถือลงต ่ากว่า Investment Grade กองทุนจะมีไว้ซึ่งตราสารดงักล่าว
ต่อไปได้ รวมทัง้มีเวลาในการปรบัลดอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่ส านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด หรือเห็นชอบให้
ด าเนินการได ้

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศโดยขึน้อยู่กบัดุลยพจินิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึ่งพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ 
และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลกัทรัพย์ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน 
รวมถงึค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ 

ในกรณีที่มกีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนั
ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งพิจารณาจาก
สภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากผู้จดัการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย หรอืท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ทีอ่าจไดร้บั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้ 

ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น           
Fund of Funds หรือ Feeder Fund หรอืกลับมาเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในหลักทรพัย์และ
ทรพัย์สนิทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศไดโ้ดยไม่ท าใหร้ะดบัความเสีย่งของการลงทุน (risk spectrum) 
เพิม่ขึ้น ทัง้นี้  ให้เป็นตามดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า           
ไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการที ่www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนดก่อนด าเนินการเปลีย่นแปลงการลงทุนดงักล่าว  

ในกรณีการด าเนินการดงักล่าวท าใหก้ารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของ
กองทุน บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ “3. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เพื่อ
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เป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวม” ส่วนที ่6: การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจดัแบ่งประเภทของกองทุนรวม ในภาคผนวก 2 แนบทา้ย 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ม ี(เฉพาะชนิดจ่ายปันผล) 
(โปรดศกึษารายละเอยีดเงื่อนไขการจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ) 

การป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียน 

ตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุน 

มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือหน่วย
ลงทุน 

 

 
 
 
 
มูลค่าขัน้ต า่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูค่า    : 1,000.00 บาท    
ชนิดจา่ยเงนิปันผล   : 1,000.00 บาท 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 1,000.00 บาท 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท  
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : 1.00 บาท 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์              : 500 บาท 
ชนิดเพื่อการออม    : 1,000.00 บาท 
ไม่ก าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ
จดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

วนัที ่29 ตุลาคม 2564 

 

วนัที ่19 พฤศจกิายน 2564 
 

2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

• เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจากเงินลงทุน 

• ผูล้งทุนทีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปยงัตราสารทุนประเทศเวยีดนามโดยเขา้ใจความผนัผวนและยอมรบัความเสีย่งของการลงทุนในตราสาร
ทุนประเทศเวยีดนาม และรบัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นได ้

• ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุนซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากว่ามลูค่าทีล่งทุนและท าให้
ขาดทุนได ้

• ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะยาวโดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทัว่ไป 

• ผูท้ีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศและสามารถรบัความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดยยอมรบัความผนั
ผวนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได ้

ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VTOPP-A) :  
เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการ
ลงทุน (Total return) 

ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VTOPP-D) : (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธิพเิศษทาง
ภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL VTOPP-R) : (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและไม่ตอ้งเสยีภาษี
จากเงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VTOPP-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) :  
เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบนั/บุคคลธรรมดา ที่ต้องการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม ไทย ออพพอรท์ูนิตี ้                                     4 
 

ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยก าหนดขัน้ต ่าในการลงทุนสงูกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VTOPP-C) :  
เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบนัที่บรษิัทจดัการก าหนด อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุนส ารองเลี้ยงชพี กองทุนส่วน
บุคคลภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต เป็นตน้  
โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)  
 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ PRINCIPAL VTOPP-X) : 
เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิ
ในอนาคต โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ชื่อย่อ PRINCIPAL VTOPP-E) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) : 
เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนที่ท ารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบรษิัทจัดการ ที่ต้องการรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital 
Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นก าหนดให้ส าหรบัผู้ลงทุนที่ท ารายการผ่าน Mobile Application 
(Mobile App) และ Internet (Easy invest) ของบรษิทัจดัการเท่านัน้ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต 

ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ PRINCIPAL VTOPP-SSF) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร): 
เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทีต่อ้งการออมเงนิระยะยาวและได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีโดยเงนิลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถน าไปลดหย่อน
ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาได้ ทัง้นี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรอืหน่วยงานของทางการ
ประกาศก าหนด รวมถึงผู้ลงทุนที่คาดหวงัรบัผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน 
(Total return) 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมผูล้งทุนเพื่อลงทุนในชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และชนิดผู้
ลงทุนพเิศษ รวมถงึชนิดผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคตได ้โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 
7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการให้ทราบ ทัง้นี้ ยกเว้นกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
(IPO) หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าว บรษิทัจดัการจะประกาศแจง้ใหท้ราบโดยพลนั 
ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุนก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธิในการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดที่ยงัไม่ไดเ้ปิดให้บรกิาร เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน และค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ใน
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ ทัง้นี้ ยกเวน้กรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
(IPO) หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าว บรษิทัจดัการจะประกาศแจง้ใหท้ราบโดยพลนั 
หากกฏหมายหรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม มกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกบัเงื่อนไข
ทางภาษี หรือมีการประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนดเพิ่มเติม หรอืเปลี่ยนแปลง บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขโครงการให้
สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนแลว้ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

4.  จ านวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

• 5,000 ลา้นบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอหน่วย
ลงทุนเกนิกว่าจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิลงทุนของโครงการ 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามความเหมาะสม 

5.  รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่31 ตุลาคม  
• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 ตุลาคม 2565 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตวัในประเทศเวยีดนาม ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของ
ตนเองดว้ย 
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• การเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุนอนัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงของ
ประเทศทีล่งทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราทีอ่าจเกดิขึน้
ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจทีผู่จ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึง่
กองทุนหลกัอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

• การเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุนอนัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงของ
ประเทศทีล่งทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพจิารณาจาก
สภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆที่เกีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางของราคาหลกัทรพัย์ อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่น และ
ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง จงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่น 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรอืไดร้บั
ความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง 
เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนทีน้่อยกว่าจงึมกี าไร/ขาดทุนสงูกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง 

• กองทุนมแีนวทางการบรหิารจดัการเชงิรุก (Active Management) โดยมเีป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจงึมคีวามเสีย่งทีก่ลยทุธ์
การลงทุน การวเิคราะห์หลกัทรพัย์ทีล่งทุน และปัจจยัอื่นๆทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทุน อาจท าใหไ้มบ่รรลุ
วตัถุประสงค์ดงักล่าว รวมถงึการคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีก่องทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึง่มโีอกาสทีห่ลกัทรพัยท์ีล่งทุนมี
ราคาลดลง เนื่องจากการวเิคราะห์หลกัทรพัย์ ธุรกจิอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิและตลาดทุน หรอืศกัยภาพโดยเปรยีบเทยีบ
กบัหุน้อื่นๆไม่เป็นไปตามทีไ่ดป้ระเมนิไว้ 

• อย่างไรกต็ามผูจ้ดัการกองทุนจะปรบักลยุทธ์การลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสรา้งผลตอบแทนทีด่จีากการ
ลงทุน และค านึงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นส าคญั 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมผูล้งทุนจะตอ้งถอืครองหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวนัทีซ่ื้อหน่วยลงทุน หากผูถ้อื
หน่วยลงทุนขายคนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกก่อนก าหนดอาจเป็นผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งช าระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี
ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีต่อ้งศกึษาและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษอีากร 

7.  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

8.  ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน 

1. SET Total Return Index (SET TR) รอ้ยละ 50  
2. Vietnam Ho Chi Minh Stock Index (VNIndex TR) ในสกุลดองปรบัด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่ค านวณ
ผลตอบแทน รอ้ยละ 50 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลง และหรอืปรบัปรุงขอ้มลูของตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม 
ซึง่อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงตวัชี้วดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชี้วดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

         9.  การขาย การรบัซ้ือคืน และการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
         9.1   การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

                   ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

  (1) กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร   
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น. 
ทัง้นี้ ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหากวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นวนัทีไ่ม่สามารถท ารายการซื้อหน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็น     
วนัท าการถดัไป โดยตดิต่อไดท้ี ่
• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 
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• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
เวยีดนาม ไทย ออพพอรท์ูนิตี้ โดยท่านสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี้ 
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์
ชื่อบญัช ี บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม ไทย ออพพอรท์ูนิตี้ 
บลจ.พรินซิเพิล และผูส้นับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม ไทย ออพพอรท์ูนิตี้ 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนิี 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการก าหนดให้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศ     
ที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหลกัทรพัย์ที่ลงทุน   
(ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัทจดัการ 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม 
หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้องกบั
การลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลงที ่    
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ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/
หรอืเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการเว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร  บรษิัทจดัการจะแจ้งการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ีทัง้นี้ ยกเวน้กรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าว 
บรษิทัจดัการจะประกาศแจง้ใหท้ราบโดยพลนั 

และหากกฎหมายหรอืประกาศทีเ่กี่ยวข้องกบักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม มกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
เกี่ยวกบัเงื่อนไขทางภาษี หรอืมกีารประกาศที่เกี่ยวขอ้งประกาศก าหนดเพิม่เตมิ หรอืเปลี่ยนแปลง บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใิน
การแก้ไขโครงการให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยถือว่า
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และจะแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

9.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. โดย
บรษิทัจดัการจะเริม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตัง้แตว่นัที ่7 ธนัวาคม 2564 เป็นต้นไป 

บรษิัทจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศของกองทุน
ต่างประเทศทีล่งทุน และวนัท าการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการ
รบัช าระค่าซื้อขายหลกัทรพัยท์ีล่งทุน  (ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายคนืหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอื
เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้องกบัการลงทุน
ในต่างประเทศ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการ เวน้แต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร 
บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือโดยให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง เวน้แต่กรณีบรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออก
และจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บั
การผ่อนผนัโดยมใิห้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกิจการ
จดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถท าการขายคนืหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ ในเวลาท าการ โดยในการ
ขายคนืหน่วยลงทุนบรษิทัจดัการจะหกัเงนิลงทุนในแต่ละรายการของผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามวธิเีขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรยีงล าดบั
รายการ ตามวนัและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบยีน ทัง้นี้ การขายคนืหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องช าระคนืสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษ ีดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีต่อ้งศกึษา และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในกฎหมายภาษอีากร 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 
- ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่ง
ทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่
ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบก่อนด าเนินการ 

- บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืง
สหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิ
ของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ขีึน้และด าเนินกจิกรรมในอเมรกิา ซึง่อาจท าใหบ้รษิทัจดัการและ/หรอื
กองทุนมคีวามเสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งดา้นภาษ ีหรอืความเสีย่งอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมาย Foreign Account Tax 
Compliance Act (“FATCA”) และ/หรอืกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 
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(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  
3.1  บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุตามข้อ (ก) หรอื (ข)   
โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  
(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลกัทรพัย์หรอืทรัพย์สนิที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักลา่วอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
(2) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่         

ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรอง
ขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรกด็ใีนส่วนของวธิกีารการชดเชยราคาใหแ้ก่  
ผู้ลงทุน บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

(3) มีค าสัง่ขายคืน ก่อนหรือในช่ วงระยะเวลาที่ บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนไม่ ถูกต้อง และ                
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรกด็ใีนส่วน
ของวิธีการการชดเชยราคาให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจดัการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการกากบัตลาดทุนก าหนด 

3.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิัทจดัการปฏิบตัติาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ 

เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 
(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ

ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2)             
ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บรษิัท
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่งค าสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั 

3.3 การไม่ขายไม่รบัซื้อคนืไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

กองทุนมเีครื่องมอืการบรหิารและจดัการความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง ดงันี้ 
1. การด าเนินการในกรณีที่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้ หรอืตราสารทีล่งทุนประสบปัญหา

ขาดสภาพคล่องหรอืไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล (side pocket)  
บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที่ สน. 
9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รายย่อย 
และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

2. การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไว้แล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings)  
บรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 5 วนัท าการ เวน้แต่จะได้รบัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก
ส านักงาน โดยบรษิัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการ    
ซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ 
2.1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวม ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  
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2.2. ไมส่ามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  
2.3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
อนึ่ง การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัติาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ที ่สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
ทัง้นี้ การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไว้แล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง 
หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

9.3  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  
ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใตก้าร
บรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้  
การบรหิารของบรษิัทจดัการได้ทุกวนัท าการ ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน 

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
บรษิัทจดัการจะด าเนินการน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วน าไปช าระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบรษิัทจดัการจะหกัเงนิลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตามวธิีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรยีงล าดบัรายการ ตามวนัและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนต้องช าระคืนสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผู้ถอืหน่วยลงทุนมหีน้าที่ต้องศกึษา
และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษอีากร 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การ
บรหิารของบรษิทัจดัการ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการอื่น เว้น
แต่มีกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่เพิ่มเติม 
เปลีย่นแปลงโดยถอิว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
ทัง้นี้ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกอาจเป็นผลใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนต้องช าระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนมี
หน้าทีต่อ้งศกึษาและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษอีากร 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

                10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

 10.1 บริษัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

 (1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ข้าเหตุดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บั
ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 
หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูล
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ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืที่
ถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุ นไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่
ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนทีถู่กตอ้ง 

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 ให้บรษิัทจดัการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้  

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
นัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ
ได้รบัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) 
ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้ือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิัท
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่งค าสัง่ขายคนื
ก่อนหลงั 

 11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1  บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รบัสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณี
ทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ  

(2) บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระท าได้ไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่ได้รบัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าว
จากส านักงาน ก.ล.ต. 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(3)   กองทุนรวมได้ลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ างประเทศ และมี เหตุ การณ์ ดังต่อไปนี้ เกิดขึ้ น  ซึ่ ง   
   ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 

   (ก)  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีก่องทุน
รวมลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุนรวม 

 (ข)  มเีหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสรแีละท าให้ไม่สามารถโอนเงนิออกจาก
ประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

 (ค)  มเีหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลักทรพัย์หรอืทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแล้ว 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้  
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1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

(ข) บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระส าคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการ
จดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์และการจดั
จ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท า
การ 

(6)  อยู่ระหว่างด าเนินการเลกิกองทุนตามขอ้ 19 ในส่วนขอ้ผกูพนั 

 11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอื
หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรอืไม่รบั    ซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไป
ใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิีการใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรับค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ่งวนัท าการ ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบั
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท า
การสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนห น่วย
ลงทุน  

(ข)  แจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิัท
จดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
กไ็ด ้  

 11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้วหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่าง
จากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุ น 
และแจง้ใหผู้ท้ ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 
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     12.  การหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน (ตามสน.87/2558 ข้อ 30) 

•  เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิของ
ประเทศ หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษิัทจดัการจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่เกนิ 20 วนั
ท าการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนออกไปได ้

•  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ์ รายละเอยีด วธิกีาร เงื่อนไข การเสนอขายหน่วย
ลงทุน และ/หรอืการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัท
จดัการ หรอืผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

13. ช่องทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา  
  ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

•       ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวันท า    
    การซื้อขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัท าการถดัไป  

•       ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั   
    จดัการ ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพ์รายวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มลูมลูค่า    
    หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 

14.  ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

• ตดิต่อไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

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

         Website: www.principal.th 

 

http://www.principal.th/
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ปัจจยัความเส่ียงของกองทุนรวม 

1. ระดบัความเส่ียงของกองทุน 

      กองทุนมีความเส่ียงระดบั 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัประเทศเวียดนามเป็นหลกั (Country Risk) 
กองทุนลงทุนในหลกัทรพัย์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประเทศเวียดนามเป็นหลกั มูลค่าทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุนอาจไดร้บัผลกระทบจากความไม่แน่นอน
หรือการเปลี่ยนแปลงของประเทศเวียดนามเป็นส าคญั เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรฐับาล ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน       
การบงัคบัใชม้าตรการเกี่ยวกบัการแลกเปลี่ยนเงนิตรา การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากปัจจยัความไม่มัน่คงทางสงัคม ศาสนา การเมอืง 
เศรษฐกจิ การเปลีย่นแปลงของกฎหมาย กฎระเบยีบ และนโยบายของประเทศ นอกจากนี้ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะ
ทีเ่กดิวกิฤตการณ์ ท าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงนิกลบัเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัเงนิคนืตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
บรษิัทจดัการจะติดตามความเคลื่อนไหวของประเทศ และวเิคราะห์หากมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญั โดยบรษิัทจดัการจะพิจารณา
ปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 

3.  ความเส่ียงทางธรุกิจ  (Business  Risk)  
 ความเสีย่งทีเ่กดิจากการด าเนินงานของบรษิทัผูอ้อกหุ้นอนัเนื่องมาจากผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิ รวมทัง้ ความสามารถในการท า  
 ก าไรและนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทผู้ออกหุ้น ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อราคาซื้อ/ขายหุ้น อย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการจะพิจารณา 
 คดัเลือกหลกัทรพัย์ที่ลงทุน โดยการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิัทผู้ออกตราสารเพื่อประกอบการ 
 ตัดสนิใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบรษิัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและสม ่าเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการ 
 ด าเนินงานหรอืฐานะทางการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างมนีัยส าคญั บรษิทัจดัการจะพจิารณาปรบัเปลี่ยนแผนการลงทุนในหลกัทรพัย์  
 อย่างเหมาะสม 
 แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
 บรษิทัจดัการจะพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีล่งทุน โดยการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตรา 
 สาร เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบรษิัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและสม ่าเสมอ หากมีการ 
 เปลี่ยนแปลงผลการด าเนินงานหรอืฐานะทางการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างมนีัยส าคญั บรษิทัจดัการจะพจิารณาปรบัเปลี่ยนแผนการ 
 ลงทุนในหลกัทรพัยอ์ย่างเหมาะสม 

4. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 
สภาวะตลาดของตลาดหุ้นอาจมีความผันผวนได้ตลอดเวลา โดยอาจขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน 
ปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกจิ ผลประกอบการของบรษิทัผูอ้อกตราสาร ปรมิาณการซื้อขายหุน้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลใหร้าคาหุน้ทีก่องทุนไดล้งทุน
ไวอ้าจเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 
แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
บรษิัทจดัการจะพิจารณาการลงทุนในหลักทรพัย์โดยมสีดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของกองทุน โดย
ค านึงถงึสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ การเมอืง และภาวะตลาดเงนิซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน 

5. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): 
 เนื่องจากสภาพและขนาดของตลาดหุ้นของประเทศเวยีดนามในปัจจุบันซึ่งเป็นตลาดที่ก าลงัพัฒนา มจี านวนครัง้และปรมิาณการซื้อขาย  
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 เปลีย่นมอืของตราสารต ่า รวมไปถงึการมขีอ้จ ากดัของสดัส่วนการถอืครองหุน้โดยนักลงทุนต่างชาต ิ(foreign ownership limit)  ซึ่งอาจท าให ้
 การซื้อหรอืขายหุน้ไม่ไดใ้นช่วงเวลาที่ต้องการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามที่คาดหวงัเอาไว ้และอาจมคี่าใชจ้่ายค่าส่วนต่างราคาส าหรบันักลงทุน 
 ต่างชาต ิshare price premium 
 แนวทางการบริหารความเส่ียง :   
 บรษิัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรพัย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภท ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่าง  
 เหมาะสม เพื่อใหม้คีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน ทัง้นี้แนวทางการบรหิารความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึน้อยู่กบั  
 การพจิารณาตดัสนิใจของบรษิทัจดัการโดยค านงึถงึประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

6.  ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน (Currency/Exchange Rate Risk) 
 ความเสีย่งทีเ่กดิจากความแตกต่างของอตัราแลกเปลีย่นระหว่างสกุลเงนิ ซึง่อาจท าใหผ้ลตอบแทนทีไ่ดจ้ากการลงทุนเมื่อคดิเป็นเงนิบาท   
 แตกต่างไปจากผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้จากสกุลเงนิของประเทศเวยีดนาม (local currency) ซึง่กองทุนอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัรา 
 แลกเปลี่ยนหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้
แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
กองทุนอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทัง้นี้กองทุนอาจไม่จ าเป็นตอ้งปิดฐานะเงนิตรา
ตา่งประเทศ ซึง่ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม อย่างไรกต็าม การท าธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งอาจมตี้นทุน ซึ่งท าให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ 

7. ความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุนใน Frontier Market 
การลงทุนในหลกัทรพัย์ของประเทศ Frontier Market ซึง่เป็นประเทศทีอ่ยู่ในระดบัก่อนการพฒันาเป็นตลาดเกดิใหม่ (emerging markets) จะ
มคีวามเสีย่งในระดบัทีสู่งกว่าการลงทุนในประเทศตลาดเกดิใหม่และประเทศทีพ่ฒันาแล้ว (developed markets) ความเสีย่งดงักล่าวอาจส่งผล
กระทบต่อหลกัทรพัย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากกฎเกณฑ์และข้อก าหนดในการลงทุนหรอืการเรยีกคืนทรพัย์สนิหรอืสิทธิ
กลับคืนสู่ประเทศนัน้ๆ (investment and repatriation restrictions) ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยง
เกีย่วกบัสกุลเงนิทอ้งถิน่ ความเสีย่งทีเ่กดิจากโอกาสทีต่ลาดในประเทศนัน้จะเกดิความผนัผวนอย่างผดิปกตเิมื่อเทยีบกบัประเทศทีพ่ฒันาแล้ว 
ความเสีย่งจากการแทรกแซงของภาครฐัต่อภาคเอกชน ความจ ากดัขอ้มูลทีเ่ปิดเผยต่อผู้ลงทุน หรอืระดบัความเคร่งครดัในกฎเกณฑ์ทีต่ ่ากว่า
ในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน การก ากับดูแลการซื้อขายหลกัทรพัย์ ความจ ากัดในจ านวนตราสารที่มีสภาพคล่องเมื่อเทียบกบัตลาดใน
ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว ระดบัการพฒันาในระบบเศรษฐกจิและการเมอืงในระดบันานาชาต ิมาตรฐานการก ากบัดูแลกจิการและการรายงานทาง
การเงนิของบรษิทัจดทะเบยีน ตน้ทุนในการท าธุรกรรม เป็นตน้ 

8. ความเส่ียงด้านภาษี (Tax Considerations)  
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กีย่วกบัภาษใีนประเทศเวยีดนาม หรอืนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษแีละการลงทุนของประเทศเวยีดนาม ทีม่ผีลต่อผูล้งทุน
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อาจมผีลกระทบต่อมูลค่าเงนิลงทุนของกองทุน หรอืกระทบต่อความสามารถในการสรา้งผลตอบแทนให้ผู้
ลงทุน และผลตอบแทนจากการลงทุนของผูล้งทุนต่างประเทศอาจแตกต่างจากผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนในประเทศไดร้บั 

9. ความเส่ียงจากการบริหารจดัการเชิงรุก (Active Management) ผู้จดัการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนในหลักทรพัย์รายตัว และ
ก าหนดสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกบัสถานการณ์แต่ละขณะ ทัง้นี้ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุน โดยการบรหิาร
จดัการเชงิรุกดงักล่าว ความสามารถในการบรหิารจดัการกองทุนของผูจ้ดัการกองทุนมสี่วนส าคญัโดยจะมกีระบวนการวเิคราะห์และจดัการ
ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนของกองทุน แต่มไิดร้บัประกนัว่าจะไดผ้ลส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
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เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 

     1. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- เครื่องมอืการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing 

pricing) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบติั : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิทัจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการจะพจิารณาเลอืกใช ้Swing 
Pricing ทีเ่ป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อื
หน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด ซึ่งบรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจรงิที่มีอยู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิัทจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ต้นทุนและค่าใชจ้่าย
จากการซื้อหรอืขายทรพัย์สนิของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากการซื้อขายทรพัยส์ิน ความ
ผนัผวน 

ในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิทีล่ดลงจากปกต ิตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน ตน้ทุน
และค่าใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้าม)ี ภาษีและหรอือากรแสตมป์ที่เกี่ยวขอ้ง หรอื
ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยบรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้
ขอ้มลูประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้  บรษิทั
จดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิทีล่งทุน รวมถึงปัจจยั
อื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษิทัจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL (ถ้าม)ี แต่สามารถใชร้่วมกบัเครื่องมอืใน
การบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการ
การใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัรา
สงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิด้วยเชค็รวมเข้าเป็นยอดซื้ อหน่วยลงทุนในวนัท าการที่มกีารใชเ้ครื่องมอื 
swing pricing และบรษิัทจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการใช้
เครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรอื
ตดัสนิใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกบัการใช้เครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมด
หรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระด้วยเช็คที่ เรยีกเกบ็ไม่ได้นัน้ ไม่ได้รบัการ
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จดัสรรหน่วยลงทุน ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใช้เครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่านักงาน ก.ล.ต.และ
หรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการได ้

5. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดงักล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรอือาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี 
โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
สุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกินกว่า swing threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที่มูลค่าซื้อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch 
in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทัง้นี้ รายละเอยีด
วธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

จะต้องแจ้งบริษทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท าการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ท าให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับค าสัง่ที่ได้จาก 
Notice period นัน้เช่นเดยีวกับค าสัง่ที่ได้ตามปกติในวันที่ท ารายการด้วย ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับ
เครื่องมอือื่น ได้แก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมอือื่น ๆ หรอือาจไม่ใช้
เครื่องมอื Notice period ดงักล่าว 

ในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่
กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ไดต้ามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิม่ไม่เกิน Notice period 
สูงสุดทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการและในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรือ
ผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใช้ในการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
การการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้และก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บรษิทัจดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิที่
มีอยู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและ
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เงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณาปัจจยั
ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่อง
ของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. บรษิัทจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลี่ยนออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เว้นแต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีที่บริษัทจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุนเทยีบกบั มูลค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่า
เท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ที่บรษิทัจดัการก าหนด โดยที ่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจาก มูลค่าการซื้อ
หน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หกัด้วยมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) 
และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวธิีการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของ
ค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน 
และมลูค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้จ านวนภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดไวส้ าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอื บรษิทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata  basis) โดยไม่มกีารจดัล าดบัก่อน-
หลงัของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกจากผู้
ถอืหน่วยลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว 

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่น
ออก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอืได ้ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขและวธิกีาร
ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

4. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได ้แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า 
Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 

5. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการ
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี้  เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บรษิัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้โดย
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลีย่นแปลง gate period ไดต้ามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกนิ Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีด
วธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
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2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลกิ Redemption Gate 
ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ในส่วนที่เหลือได ้บรษิัทจดัการอาจพจิารณายกเลิกค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดที่คา้งอยู่ในรายการ และแจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ถูก
ยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการ
การใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย
บรษิทัจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของ
กองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มคีวามผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ สภาพ
คลอ่งของตลาดทรพัยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคลอ้ง 

กบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ ที่
นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

3.  การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) 
บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สงูสุดไม่เกิน (วนัท าการ) : 5 
เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดย 
สุจรติและสมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิ 
เหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขาย 
คนืหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึง่ไม่เกนิกว่ากรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจาก
ปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

    (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก 
    เงนิไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 
(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 
(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระ 
     ส าคญั 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนัเนื่องมาจาก 
การทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้า
ซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

3. อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลกิกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฏขอ้เทจ็จรงิซึง่บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมคีวามเชื่อโดยสุจรติ
และสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวม 
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(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิเป็นจ านวนเกนิ 

กว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด ทัง้นี้ กรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการรบัซื้อ 
คนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วง 
ระยะเวลาเดยีวกนั ซึง่กองทุนรวมเปิดใหร้บัซื้อคนืหน่วยลงทุนเท่านัน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ด าเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อ 
โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่เน่ืองจากกองทุนรวมยงั 
คงมทีรพัยส์นิคงเหลอื ทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจาก 
การขายคนืนัน้ 
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สิทธิและข้อจ ากดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 
• นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนั   ถดัจากวนัสิน้สุด

ระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 
• นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัขายหน่วยลงทุน/วนัรบัซื้อคนื

หน่วยลงทุน/วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

บรษิัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน
เป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอยีดทีเ่กี่ยวข้อง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั    ซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

2. เง่ือนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงันี้ 
• กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิัทจดัการจะ

ไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าว มผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีง
รายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

• ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมผูล้งทุนจะตอ้งลงทนุเป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวนัทีซ่ื้อหน่วยลงทุน หากผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนื หรอื
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกก่อนก าหนดอาจเป็นผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนต้องช าระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าที่
ตอ้งศกึษาและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษอีากร 

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม ไม่สามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกนัได ้ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ 
บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีง และการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงของบรษิทัจดัการไดท้ีเ่วบ็ไซตข์อง
บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น 

•    ไม่มกีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่่วนก ากบัและดูแลการปฏบิตังิาน  

     ทีอ่ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

     โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

7. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวของกองทุนรวม 

ไม่ม ี

8. ภมิูล าเนาเพ่ือการวางทรพัย ์ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอ้างองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการเป็น
ภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย์ 
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ข้อมูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 

        1.    รายช่ือคณะกรรมการ 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร ์วเิวยีน พูลล ์  ประธานคณะกรรมการ 

• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 

• คุณชอง ชอย วนั    กรรมการ 

• คุณอุเดย์ จายาราม    กรรมการ 

• คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        2.    รายช่ือผู้บริหาร 

• คุณจุมพล สายมาลา                    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คุณแบรนดา ชู                      ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

• คุณศุภกร ตุลยธญั                     ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 

• คุณปาจรยี ์บุณยษัฐติ ิ                    รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายธุรกจิกองทุนส ารองเลีย้งชพีและ 

      กองทุนส่วนบุคคล 

• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒันชยั     รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 

• คุณวษิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์              ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณวนิดา ดวงพตัรา                   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 

• คุณรฐัภูม ิบวัส าล ี                      ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิทั 

• คุณสุภชันีย ์จงรกัษ์ลขิติ           ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาและสนับสนุนผลติภณัฑ ์ 

• คุณปองทพิย ์สหวฒันชยั   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั  

      (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2565) 

• คุณจริฐัยา แซ่หล ี                     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

  3.    จ านวนกองทุนรวม และมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2565) 

•         มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 67 กองทุน 

•         มลูค่าทรพัยส์นิสุทธภิายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั 65,814,688,280.06 บาท 

  4.    คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณชนยักานต ์สวสัดฤิกษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวริยิา โภไคศวรรย์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คุณสุปรดีิ ์สุวพนัธ,์ CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรติ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถิุนายน 2565) 

• คุณเตม็เดอืน พฒัจนัจุน ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม 2565) 

  5.  รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

• คณุศภุกร ตุลยธญั, CFA 
ประวตักิารศกึษา 

                 พ.ศ. 2549   ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  พ.ศ. 2546   ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร์ สาขาจติวทิยาและสาขาสงัคมวทิยา (เกียรตินิยม)    

  จาก Washington State University 

ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ.2564-ปัจจุบนั    ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน สายงานการลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน          

  พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ.2564   Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,          

  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 
พ.ศ.2557-2564   Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds, บรษิทัหลกัทรพัย ์ 

  จดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
พ.ศ.2556-2557   Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน   

  วรรณ จ ากดั 
พ.ศ.2551-2556   ผูจ้ดัการกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ในภูมภิาค  

  อาเซยีน, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 
พ.ศ.2550-2551   นักเศรษฐศาสตร ์วจิยัและกลยทุธเ์ศรษฐศาสตรม์หภาค, บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 

• คณุปณุยนุช บุณยรตัพนัธุ ์
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 - 2557  ปรญิญาโท Finance มหาวทิยาลยั Lancaster 
พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน  
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั 
พ.ศ. 2557 - 2558  นักวเิคราะห์การลงทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั 

• คณุชาตรี มีชยัเจริญย่ิง 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2554 - 2555  ปรญิญาโท MSC QUANTITATIVE FINANCE LANCASTER UNIVERSITY 
พ.ศ. 2548 - 2552  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ สาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2560 - 2561  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - 2560  นักวจิยัฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ. ไทยพาณชิย ์จ ากดั 
พ.ศ. 2557 - 2558  วาณิชธนากร ฝ่ายวาณิชธนกจิ  ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2555 - 2557  นักวเิคราะห์ PORTFOLIO MANAGEMENT ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2552 - 2554  นักวเิคราะห์ FPRI ADVISORY CO LTD (ปัจจุบนัคอืมลูนิธสิถาบนัวจิยันโยบาย

เศรษฐกจิการคลงั) 
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• คณุสิทธิการย ์พงษ์พฒันศึกษา, CFA 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557  ปรญิญาโท ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิและการจดัการ 

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553  ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั             ผูจ้ดัการกองทุน ส่วนตราสารทุน บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564  ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล บล. กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560  ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายคราสารทุน บลจ. วรรณ จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน บลจ. วรรณ จ ากดั 
พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556  ผูช้่วยนักวเิคราะห ์บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

•   คณุสุปรีด์ิ สุวพนัธ,์ CFA 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2554 – 2555                     ปรญิญาโท Investment Management, University of Reading, U.K. 
พ.ศ. 2549 - 2553                      ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2560 - 2564                      ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. เดนาล ีเพรสทจี จ ากดั 
พ.ศ. 2557 - 2560                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. กสกิร จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2557                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, บล. ฟิลลปิ จ ากดั 

•   คณุปฐมพงษ์ เรืองคณารกัษ์ 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2554 - 2558                      ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั, ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน  
                                             ฝ่ายตราสารทุน (ส.ค. - พ.ย. 2564) 
พ.ศ. 2560 - 2564                      นักวเิคราะห ์ฝ่ายตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั       

6.   ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

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

หรอืตวัแทนสนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนือื่นๆ ที ่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 

        7.   นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท์ 0-2686-9595 

        8.   ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

• ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์โทร.02-470-9520 

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ย 

9.   รายช่ือผู้สอบบญัชี 

ชื่อ : นายอนุสรณ์  เกยีรตกิงัวาฬไกล  
ชื่อ : นางขวญัใจ  เกยีรตกิงัวาฬไกล  
ชื่อ : นายประสทิธิพ์ร  เกษามา 
ชื่อ : นายสาธติ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  
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บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 

ทีอ่ยู่ เลขที ่47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็ 
จากกองทุนรวม* 

 รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 
  19 พ.ย. 2564 - 
 31 ต.ค. 2565 
เกบ็จริง*,** 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได ้(รอ้ยละต่อปีของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ*** 
-  ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดสะสมมลูค่า 
-  ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
-  ชนิดชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 
 

ไม่เกนิรอ้ยละ 5.88 
ไม่เกนิรอ้ยละ 5.88 
ไม่เกนิรอ้ยละ 5.88 
ไม่เกนิรอ้ยละ 5.88 
ไม่เกนิรอ้ยละ 5.88 
ไม่เกนิรอ้ยละ 5.88 
ไม่เกนิรอ้ยละ 5.88 

 
 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

2.217 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ** 
-  ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดสะสมมลูค่า 
-  ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
-  ชนิดชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

ไม่ม ี
ไม่ม ี
1.526 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์** 
-  ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดสะสมมลูค่า 
-  ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
-  ชนิดชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
0.122  
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
0.030 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน** 
-  ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดสะสมมลูค่า 
-  ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
-  ชนิดชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.65 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.65 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.65 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.65 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.65 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.65 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.65 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
0.509 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าใชจ้่ายอื่นๆ*** ไม่เกนิรอ้ยละ 2.76 0.060 
o  ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการขาย 
   -ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
   -หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

 
0.058 
0.002 

ค่าธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดไวแ้ลว้ และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระของกองทุนรวม 
NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มลูค่าหนี้สนิทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผล 
ประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ณ วนัทีค่ านวณ 
ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทีม่กีารรบัค่าธรรมเนียมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุนนี้ไปลงทุน  
บรษิทัจดัการจะจ่ายคนืในรปูแบบใดๆใหแ้ก่กองทุนนี้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม (ถา้ม)ี 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วย

ลงทุน 
ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เกบ็จริง 
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูค่า  
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 
1.50 

- 
- 
- 

ยกเวน้ 
ยกเวน้ 

- 
o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูค่า  
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 
ยกเวน้ 

- 
- 
- 

ยกเวน้ 
ยกเวน้ 

- 
o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
o ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์เมื่อมกีารซื้อขาย

หน่วยลงทุน (เกบ็เขา้กองทุน) 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนยีมการโอนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัคนืเมื่อ

เลกิกองทุน 
ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนยีมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหน้าย
ทะเบยีนด าเนินการใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 

ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 

2.   ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไม่ได้  0.058 
o ค่าทีป่รกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าธรรมเนียมการจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.012 
o ค่าธรรมเนียมผูต้รวจสอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.002 
o ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่่ายจรงิ 0.042 
o ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.002 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมด*** 
(ค่าใชจ้่ายทัง้หมดทัง้ทีป่ระมาณการไดแ้ละประมาณการไม่ได)้ 
-  ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดสะสมมลูค่า 
-  ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดผูล้งทนุกลุ่ม 
-  ชนิดชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

  
 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

2.275 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.86 
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ค่าธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดไวแ้ลว้ 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่ค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให ้   
ผูล้งทุนทราบไม่น้อยกว่า 60 วนั 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกบัผูล้งทุนแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน 
หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ จะเปิดเผย
ขอ้มลูดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 
 

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 211.97 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : 

ชนิดสะสมมูลคา่ ร้อยละ -32.45 

ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ร้อยละ -23.85 

 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2565 

    มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์    

  หมวด ธนาคาร 30,802,350.00  2.15 

  หมวด พาณิชย ์ 140,503,920.00  9.80 

  หมวด ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์ 13,900,000.00  0.97 

  หมวด พลงังานและสาธารณูปโภค 59,005,150.00  4.12 

  หมวด เงนิทุนและหลกัทรพัย ์ 13,000,000.00  0.91 

  หมวด อาหารและเครือ่งดื่ม 31,480,000.00  2.20 

  หมวด การแพทย ์ 50,344,062.00  3.51 

  หมวด บรรจุภณัฑ ์ 29,946,800.00  2.09 

  หมวด การท่องเทีย่วและสนัทนาการ 18,782,575.00  1.31 

  หมวด ขนส่งและโลจสิตกิส ์ 14,100,000.00  0.98 

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยต์่างประเทศ    

  หมวด ธุรกจิการเกษตร 62,274,335.40  4.34 

  หมวด ธนาคาร 294,310,279.80  20.53 

  หมวด ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์ 96,419,192.40  6.72 

  หมวด เงนิทุนและหลกัทรพัย ์ 28,929,240.00  2.02 

  หมวด อาหารและเครือ่งดื่ม 69,036,308.10  4.81 
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  หมวด เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 118,277,470.08  8.25 

  หมวด พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 69,479,748.00  4.85 

  หมวด หน่วยลงทุน ETF 164,483,415.00  11.47 

 เงนิฝากธนาคาร  67,067,405.43  4.68 

 เงนิฝากบรษิทัหลกัทรพัย ์ 2,916,307.36  0.20 

 เงนิฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ 77,445,496.39  5.40 

อ่ืน ๆ          

 ทรพัยส์นิอืน่  6,278,759.86  0.44 

 หนี้สนิอื่น  (24,961,101.24)  (1.74) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ   1,433,821,713.58  100.00 
หมายเหตุ : 
  

* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้ 
    

 รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตราสาร 
มูลค่าตาม   
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน   

  

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 147,429,209.18 10.28 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

  

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  

  
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port         

  ประเภท ผูอ้อก 
ผูค้ ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

- - AA 67,040,388.75 67,067,405.43 

2 เงนิฝากบรษิทั
หลกัทรพัย ์

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ 
จ ากดั(มหาชน) 

- - NA 2,915,564.60 2,916,307.36 

3 เงนิฝากธนาคาร
สกุลต่างประเทศ 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

- - AA 77,445,496.39 77,445,496.39 

 หมายเหตุ : 

*1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบั
แลว้     
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ผลการด าเนินการของกองทุนรวม 
 

หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมของ 

                    สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

      - ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื  
1. SET Total Return Index (SET TR) รอ้ยละ 50  
2. Vietnam Ho Chi Minh Stock Index (VNIndex TR) ในสกุลดองปรบัด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วนัที่
ค านวณผลตอบแทน รอ้ยละ 50 

      * NAV ณ วนัที ่31 ต.ค. 2565 

      ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการด าเนินงานส้ินสุด  
ณ วนัท่ี  31 ต.ค. 2565 

นับจากวนัเร่ิม
โครงการ 

(19 พ.ย. 64) 

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 
(22 ก.ค. 65) 

6 เดือน 
(29 เม.ย. 65) 

1 ปี 
(29 ต.ค. 64) 

3 ปี 
(25 ต.ค. 62) 

5 ปี 
(27 ต.ค. 60) 

10 ปี 
(28 ต.ค. 55) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท)        

  ชนิดสะสมมลูค่า 7.1851* 8.6431 9.1559 n/a n/a n/a n/a 

  ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 7.2207* n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม ไทย 
ออพพอรท์ูนติี ้

       

  ชนิดสะสมมลูค่า -28.15% -16.99% -21.52% n/a n/a n/a n/a 

  ตวัชีว้ดั (Benchmark) -13.11% -6.83% -12.78% n/a n/a n/a n/a 

  ชนิดผูล้งทุนพเิศษ -18.37% n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

  ตวัชีว้ดั (Benchmark) -8.95% n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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ภาคผนวก 1 

1. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
ชนิดสะสมมลูค่า    : ม ี
ชนิดจา่ยเงนิปันผล    : ไม่ม ี
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ไม่ม ี
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ไม่ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ม ี
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ไม่ม ี
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : ไม่ม ี
ชนิดเพื่อการออม   : ไมม่ ี

1.1  การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช ้
ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ ี่สนใจจะลงทุน 
และบรษิัทจดัการจะจดัให้มหีนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มอืผู้ลงทุน (ถ้าม)ี ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะ   
ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการ     
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดใน       
ใบค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้    
เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  
ทัง้นี้  ส าหรบัผู้ที่เปิดบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นครัง้แรก บรษิัทจดัการจะจดัให้มีคู่มือการลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการออม ให้กบัผู้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อท าการศึกษาและปฏิบัตติามเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการออมเพื่อไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

ส าเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนาม
ของนิตบิุคคล 
ทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ ภ.พ.20  
ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  
ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  
บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ บอจ.5 หรอื บมจ.006 แล้วแต่กรณี 
บญัชรีบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

1.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอยีดในค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ี ่ 
1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  
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2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้ 
ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ ผู้สนใจสามารถ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุในขอ้ 3 วรรค 1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั และ/หรอื ในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุน
รวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ ัง่ซื้อสามารถท าการสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ ผู้ส ัง่ซื้อสามารถ  
ท าการสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  
ในกรณีทีส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจ านวนเงนิทุนโครงการทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน    
บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยมลูค่าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนทีก่ าหนด 

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายที่ค านวณไดเ้มื่อสิ้นวนัท าการทีไ่ดร้บัเงนิจากกองทุนต้นทาง 
เป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นเขา้  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืว่าวนัทีค่ าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มคีวามสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็นวนัท าการ
ขายหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี)       
ทีส่มบรูณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง  

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคนืหน่วย
ลงทุนหรอืแสดงความประสงค์ใหน้ าเงนิบางส่วนหรอืทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากการเลกิกองทุนเมื่อครบก าหนดอายุกองทุน
ของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิัทจดัการอาจด าเนินการให้ม ี    
การหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี พรอ้มช าระ
ราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรบัซื้อคืน โดยช าระด้วยเงนิสด เช็ค ดราฟต์ ค าสัง่หักบัญชีธนาคาร หรือวธิีการอื่นใดที่บริษัทจดัการ
ยอมรบั  
ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัตอ่ไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบั
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  
(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรพัย์ชื่อบัญช ี

“บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม ไทย ออพพอรท์ูนิตี”้ 
(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย์ ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  
ยเูอส อคิวติี”้  

(3)  บัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรบัเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

ส าหรบัผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดยกรอก
รายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด และหลกัฐานการช าระ
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ค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ส่งโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนื  

3. เมื่อบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนได้รบัค าสัง่ซื้อและได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจาก     
ผู้สัง่ซื้อเรียบร้อยแล้ว บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อให้แก่ ผู้ส ัง่ซื้อ  
หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร 

ในกรณสีัง่ซื้อโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ 
มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้” ซึ่งเป็นกองทุนเปิด
ปลายทางภายใน 2 วนัท าการนับแต่วนัที่ทีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถ
สบัเปลีย่นไดถ้งึวนัสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
หากวนัทีท่ี่ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัท าการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิดการเสนอขายไปแล้ว โดยบรษิทัจดัการ
จะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

1.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 
1.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการได้รบัเงนิค่า      

ซื้อหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้้ส ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิอง 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซื้อ หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

1.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ขายหน่วย
ลงทุนให้กบัผู้ส ัง่ซื้อนัน้ และกรณีที่เป็นเช็คหรอืดราฟต์ บรษิัทจดัการจะส่งเช็คหรอืดราฟต์นัน้คืนให้กบัผู้ส ัง่ซื้อ
ภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

1.3.3 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มมีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

1.3.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท า
ให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุนบริษัทจัดการขอ      
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

1.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  
1.4.1. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยพจิารณาตาม

วนัทีส่ ัง่ซื้อ และไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวนแล้ว 
1.4.2.  ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกับจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที ่      

บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเก็บได้จริง บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงินที่
บรษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

1.4.3. ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการบรษิทัจดัการ
จะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนทีส่ ัง่ซื้อ ทีไ่ดร้ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยพจิารณาตามวนัทีไ่ดร้บั
ใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

1.4.4. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ 
โดยใช้หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้รบัช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว   
ในกรณีทีว่นัใดวนัหนึ่ง ในช่วงระหว่างวนัท าการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หากมกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้ม
กนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจดัสรรหน่วยลงทุนโดยใช้
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หลัก “small lot first” ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามจ านวนโดยเริ่มต้นที่จ านวนขัน้ต ่าการจองซื้อของผู้ส ัง่ซื้อ   
เป็นฐานในการจดัสรรหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะพิจารณาวิธีการตามความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็น    
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
ส าคญั 

1.4.5. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม       
หรอืท าใหเ้กิดความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้ส ัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ  

1.5 การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 
1.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณีดงัต่อไปนี้ ให้การอนุมตัิ

ใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 
(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 ราย  
(2) ในกรณีที่จ าหน่ายหน่วยลงทุนได้มีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาทและบรษิัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการจดัตัง้

กองทุนไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายุติการจ าหน่าย
หน่วยลงทุนและใหถ้อืว่าการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 

(3) ในกรณีที่มเีหตุอนัจ าเป็นและสมควร ท าให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนและ
วตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

1.5.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่าง หรอืหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้แรกได ้โดยบรษิัทจดัการจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วนันับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมัติจดัตัง้กองทุนสิ้นสุดลงในวนัที่แจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  
บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามข้อ 1.5.1 ภายใน 15 วนันับแต่วนัสิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้จาก
เงนิที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดอืน นับแต่วนัสิ้นสุดระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนหากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและ
ผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ได้อนัเนื่องจากความผิดพลาดของบรษิัทจดัการเอง บรษิัทจดัการจะช าระ
ดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละเจด็ครึง่ต่อปีนับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการช าระเงนิค่า
จองซื้อจนครบถว้น 
เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ  
ทัง้นี้  บริษัทจัดการจะด าเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่  ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

1.5.3 ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบียนไว้
ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัทจดัการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมด
โดยไม่มดีอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่
ในกรณีทีส่มควรและจ าเป็นจนท าใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ     
ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชี
กองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวด้วยวธิกีารที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษิัทจดัการ
อาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการคืนเงนิดงักล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบรษิัท
จดัการได ้ 
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เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามที่บรษิัท
จดัการเห็นสมควร โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่
ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ
ดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 
เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 
2.1  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถา้ม)ี หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการ

ไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  
-  การซื้อหน่วยลงทุนผา่นเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี  
-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  
-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  
-  แอปพลเิคชนัโทรศพัทม์อืถอื (mobile application) (ถา้ม)ี 
-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 
-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

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

3. กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน 
และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนันับ
แต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วย
เหตุใด บรษิัทจดัการจะถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนได้มอบหมายและใหค้วามเห็นชอบให้บรษิทัจดัการด าเนินการตาม
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

บรษิัทจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดั
จากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 
ชนิดสะสมมลูค่า    : ม ี    
ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ม ี
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ม ี
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ม ี
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ม ี
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : ม ี
ชนิดเพื่อการออม   : ม ี

2.1 การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 
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  2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
ทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบพรอ้มกบัค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนใหผู้ท้ ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสือชี้ชวน คู่มอืผู้ลงทุน (ถ้ามี) ค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต 
ทัง้นี้ ส าหรบัผูท้ีเ่ปิดบญัชเีพื่อซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นครัง้แรก บรษิัทจดัการจะจดัให้มคีู่มอืการลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการออม ใหก้บัผู้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อท าการศกึษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการออมเพื่อไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากการลงทุน 

 2.1.2  ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดใน
ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมให้ครบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ 
เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 
• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 
• ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจ

ลงนามของนิตบิุคคล 
• ทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ ภ.พ.20 
• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 
• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 
• หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 
• บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ บอจ.5 หรอื บมจ.006 แล้วแต่กรณี 
• บญัชรีบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
                        2.2.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 
ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ี ่
1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้หรอื 
3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 
วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 
ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการขายหน่วยลงทุน ในเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย 
ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15.30 น. โดยบรษิัทจดัการจะก าหนดวนัเริม่ท าการขายหน่วยลงทุนภายใน 30 วนั 
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 
ทัง้นี้ ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหากวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นวนัทีไ่ม่สามารถท ารายการซื้อหน่วยลงทุนได ้
ให้เลื่อนเป็นวนัท าการถัดไป โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นส าคญั  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการ
ของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อ
ขายหลกัทรพัยท์ีล่งทุน (ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี 
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บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงาน
ของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการขายหน่วย
ลงทุนนัน้ (ราคาซื้อหน่วยลงทุนหมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท า
การซื้อหน่วยลงทุนนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
หลกัทรพัย์(ถา้ม)ี) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าในการซื้อหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้   บรษิทัจดัการอาจ
ด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี 
พรอ้มช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใด
ทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไว้
เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน 
(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชกีระแสรายวนั   

ชื่อบญัช ี“บญัชซีื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม ไทย ออพพอรท์ูนิตี”้ 
(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนาคารซไีอเอม็บ ี

ไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม ไทย ออพพอรท์ูนิตี”้ 

(3)  บัญชีอื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัทจดัการจะระบุ
รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 
ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิัทจดัการจะต้องสามารถเรยีกเก็บเงนิ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้ 

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้
โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
(ถา้ม)ี ส่งโทรสารพรอ้มหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงั
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

3.  เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้รบัค าสัง่ซื้อและไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
จากผูส้ ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อใหแ้ก่ผู้
ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

 2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

2.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บั  เงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผูถ้อื
หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทกึข้อมูลการซื้อ  หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้
ในกรณีที่การช าระเงนิด้วยค าสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิจากธนาคาร
ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และ
จะด าเนินการน าส่งเช็คหรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่ได้รบัเช็คหรอื
ดราฟต์นัน้คืนจากธนาคารผู้เรยีกเก็บ ทัง้นี้บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน
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ด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 
2.3.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง

กองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนนิการ 
2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท า

ให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุนบรษิัทจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

 2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  
2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิ

ค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ 
โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดช้ าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หาก
ในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณา
จดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata)  หรอืโดยใชห้ลกั 
“small lot first” ให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามจ านวนโดยเริม่ต้นทีจ่ านวนขัน้ต ่าการจองซื้อของผู้ส ัง่ซื้อเป็นฐาน
ในการจดัสรรหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้  บริษัทจดัการจะพิจารณาวิธีการตามความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า โดยค านึงถงึประโยชน์และความเป็นธรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

2.4.2  ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัท
จดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิในวนัท าการขายทีบ่รษิทัจดัการท ารายการ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรร
หน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.4.3  บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัการจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนของค าสัง่ซื้อนัน้ ๆ 
เว้นแต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเหน็ชอบ
จากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแล้วใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม
วรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

2.4.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท า
ให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้ส ัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ 

2.5  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  
ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรร
ทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบี้ย 
ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้  
วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  
บรษิัทจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเข้าบญัชเีงนิฝากของผู้สัง่ซื้อ หรอืช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มี
รายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิ  ค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารใน
ค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวด้วยวธิีการที่บรษิัท
จดัการเหน็สมควร ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าว
แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 
เงื่อนไขอ่ืน ๆ  
1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิีการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยบริษัท

จดัการจะประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลงที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ
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และ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของ
บรษิทัจดัการ 

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อน             
วนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่
ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 
2.1  การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  
2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการ      

ไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ      
ไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.3  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทาง
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  
-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี  
-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  
-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  
-   แอปพลเิคชนัโทรศพัทม์อืถอื (mobil application) (ถา้ม)ี 
-  แกไ้ข (credit card) (ถา้ม)ี 
-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

2.4  การซื้อหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้ 
3.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรือวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน    

เพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการ
ขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าว
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการเวน้แต่กรณีที่
เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัที 
ทัง้นี้ จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

4.  กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัข้อมลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  
ทัง้นี้ ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัทจดัการภายใน 3 วนั   
นับแต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของ      
ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่า
ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและให้ความเห็นชอบใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการ
ตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปิดบัญชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มียอดคงเหลือและไม่มกีารท าธุรกรรม   
ใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  

7.   บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรอืถาวร ตามทีบ่รษิัท
จดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศ
รายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันด าเนินการที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ            
ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของ
บรษิัทจดัการ และแจ้งส านักงานก.ล.ต. ภายใน 3 วนัท าการนับจากวนัที่หยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว    
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เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวโดยทนัท ี

8. ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมจ าป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนให้
แตกต่างจากทีก่ าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเน่ืองจากมกีารเปลี่ยนแปลง
วนัหรอืเวลาในการให้บริการของผู้ให้บรกิารตามที่ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สินที่
กองทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อื
ว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแล้ว 

3.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  
3.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
- Internet 
วธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

3.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

สามารถดูขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

3.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 

- แบบอตัโนมตั ิ

3.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

3.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ

การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

กรณีรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนปกติ 
ชนิดสะสมมลูคา่   : ม ี
ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ม ี  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ม ี
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ม ี
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ม ี
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ม ี
ชนิดเพื่อการออม  : ม ี

วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่างหนึ่ง 
โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ไดท้ี่บรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการ
อาจแจง้เพิม่เติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และ
น าส่งได้ที่บริษัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหรือสามารถส่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนทาง
โทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการขายคนืหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ ใน
เวลาท าการ โดยในการขายคนืหน่วยลงทุนบรษิัทจดัการจะหกัเงนิลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามวธิเีข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรยีงล าดบัรายการ ตามวนัและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทัง้นี้ 
การขายคนืหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องช าระคนืสทิธิประโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนมหีน้าทีต่อ้งศกึษา และปฏบิตัติามข้อก าหนดในกฎหมายภาษอีากร 
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เอกสารประกอบการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งน าส่งค าสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจาก
บรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 
• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
• หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ
เวลา 15.00 น.  

ทัง้นี้ ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว เป็นวนัทีไ่ม่สามารถท ารายการขายคนื
หน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. และค านึงถงึ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย    และวนัท า
การของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่
บรษิัทจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั     (ถ้าม)ี หรอืธุรกรรม
อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงาน
ของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท าการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ณ สิ้นวันท าการรับซื้อคืนนั ้นหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย์(ถ้ามี) ) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้
ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

การช าระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 
วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา เว้นแต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณ
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามที่สมาคม
บรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะช าระเงนิใหผู้ข้ายคืน
หน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนัโดยมใิห้นับ
รวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกิจการ
จดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจทีเ่กี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา และหรอื 
กรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดย
บรษิัทจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืโดยน า
เงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค ์
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ไว ้ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่ง
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย ์หรอืโดยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว  

หรอืบรษิทัจดัการจะด าเนินการใหม้กีารหกักลบหนี้กนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอียดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถช าระเงนิ
ใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคนืได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะพจิารณาช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจ
มอบหมายใหผู้้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนแทนบรษิัท
จดัการได ้ 

 3.4.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

กรณีรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :  ม ี
ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ไม่ม ี
ชนิดสะสมมลูค่า    : ไม่ม ี    
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ไม่ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ม ี
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ไม่ม ี
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : ไม่ม ี
ชนิดเพื่อการออม   : ไม่ม ี
หลกัเกณฑก์ารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: 

1. กองทุนจะพจิารณารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน
สิน้สุดตามช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิค่ารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิลว้แต่กรณี  

2.  การพจิารณาจา่ยเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

3.4.2.1  วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

1.  บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัท
จดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยการรบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนลดลง  

2.  บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ตาม
หลกัฐานที่ปรากฏในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน ของวนัที่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ โดยจะ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากการจ่ายเงนิปันผลของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนไปลงทุน 
หรอืจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิบวก/หกัก าไรหรอืขาดทุนสุทธทิี่เกดิขึน้ (ถ้าม)ี โดยการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวจะไม่เกนิจ านวนเงนิสดทีก่องทุนทีม่อียู่ ณ ขณะนัน้  

บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ตาม
หลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่
ผูถ้ือหน่วยลงทุนถอืต่อจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยบรษิัทจดัการจะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิ้นวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิเป็นเกณฑ์ในการค านวณ
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนัน้
อาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินงาน
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ดงักล่าว เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าว ไปซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพ
รนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้   ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บั จะค านวณโดยราคาหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิด พรนิซิเพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ภายใน 5 วนัท าการนับถดัจากวนัที่บรษิัทจดัการ
ด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ในวนัท ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตักิองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ยงัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุน
เปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปิดบญัชกีองทุนดงักล่าวใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนอตัโนมตั ิโดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามยนิยอมในการด าเนินการดงักล่าวแล้ว  

3. บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
นัน้ 

 เวน้แต่เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุน
ก าหนดโดยได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนตาม
วรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สิ้นการค านวณดงักล่าว 

4. บรษิัทจดัการจะใช้รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วนัท าการขายคืน
หน่วยลงทุนดงักล่าวโดยจะปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุนส าหรบัการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวในวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

 3.4.2.2  เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจด าเนินการดงัต่อไปนี้ได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขอให้บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นที่อยู่ภายใต้การบรหิารของบริษัท
จดัการตามทีก่ าหนด ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดงักล่าวใน “หนังสอืแสดงเจตจ านง
การจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่บรษิัทจดัการก าหนด เมื่อบริษัทจดัการได้
ด าเนินการจ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงนิที่ได้เมื่อเป็นไปตามเกณฑ์การรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิตามวธิกีารและบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์แล้ว บรษิทัจดัการจะ
ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบร้อยแล้ว และผู้ถือหน่วย
ลงทุนตกลงยอมรับว่าการที่บริษัทจดัการด าเนินการตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
“หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่บรษิัทจดัการก าหนด
ดงักล่าว  ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหถ้อืว่าตนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแล้ว  
และบริษัทจดัการจะถือว่ารายละเอียดตาม “หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน”มผีลใหบ้งัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนยื่น “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุน” และให้มีผลใช้บังคบัไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต่อ
บรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 

เอกสารประกอบ “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด  

กรณีบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็นบุคคล
ธรรมดา  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณทีีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้บญัช)ี  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นนิตบิุคคล  

ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสอื บรคิณฑ์
สนธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล 

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
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ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิัทจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบไวก้บับรษิทั
จดัการแล้วได ้หากเกดิกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการด าเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจ านง
การจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรืออาจท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงในการท าธุรกรรมที่
เกี่ยวกบัการฟอกเงนิ หรอืชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน หรอืเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งรวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่หรอืการตคีวามหรอืการให้
ความเหน็ของหน่วยงานผูม้อี านาจ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนการด าเนินการ
หรอืไม่ด าเนินการดงักล่าว และให้ถือว่าการด าเนินการดงักล่าวได้รบัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วย
ลงทุนด้วยแล้ว โดยไม่ถือว่าบรษิัทจดัการด าเนินการผดิไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถือเป็น
การแก้ไขรายละเอียดของโครงการ ทัง้นี้หากไม่มคี าสัง่ห้ามหรอืข้อห้ามใดๆ บรษิัทจดัการสามารถ
พจิารณาจา่ยเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได ้

3.4.3  เงื่อนไขในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
3.4.3.1.  ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการไดร้บัและ

ได้ท ารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนมีจ านวนหน่วยลงทุนตาม
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้นี้ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะ
ยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็น
อย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุน
สงูกว่าขอ้มูลทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีล
ท าให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมมีูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืมจี านวนต ่ากว่าจ านวนหน่วยลงทุน
คงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุน
ทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบรษิทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว บรษิัท
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท า
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

3.4.3.2. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบูรณ์แล้ว ในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนของค าสัง่ขายคนืนัน้ ๆ  

เว้นแต่เวน้แต่บรษิัทจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วย
ลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบูรณ์แล้วตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่เสรจ็สนิการค านวณ
ดงักล่าว 

3.4.3.3.  ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้และผู้ถอืหน่วย
ลงทุนที่สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ
อื่นแทนเงนิ บรษิัทจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น 
ทัง้นี้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืสมาคมก าหนด 

3.4.3.4.  ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ภายในวนัสุดท้ายในการรบัเอกสารแสดง
ความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุน และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ 
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3.4.4  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนั
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ด าเนินการน าส่ง เว้นแต่กรณีบรษิัท
จดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสือ
รบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดังกล่าว
ตามที่ได้รบัการผ่อนผนัโดยมใิห้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มี
ลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อการช าระราคา หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่งและหรอื กรณี
ตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน”  

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนงัสอื
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิีการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วย
ลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของบรษิัทจดัการ เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 
2.1 การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิาร ธุรกรรมที่ใช้

วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  
- การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 
- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 
- แอปพลเิคชนัโทรศพัทม์อืถอื (mobil application) (ถา้ม)ี 
- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 
- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดย การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

2.2  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้
3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายคนืหน่วย

ลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอื เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลา
ท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศ
รายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของ
บรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร 
บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ีทัง้นี้ จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็น
ส าคญั 
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4. กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยืนยนัขอ้มูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  
ทัง้นี้ ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคืนตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัทจดัการ
ภายใน 3 วนันับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่
ขายคืนทางโทรสารของผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือ
บรษิทัจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจริงไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนได้มอบหมาย
และใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้้
ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน”  

7.   ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าป็นต้องเปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ใหแ้ตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในโครงการหรอืข้อผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเนื่องจากมกีาร
เปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารตามทีส่ านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อ
ขายทรพัย์สนิที่กองทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวได้เพยีงเท่าที่มี
ความจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

3.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : ทุกวนัท าการ  

3.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื:  
ทุกวนัท าการ ในเวลาท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.00 น. 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดให้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนั     ท าการ
ของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขาย
หลกัทรพัยท์ีล่งทุน (ถา้ม)ี หรอืธรุกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี 

3.7 การขายคนืหน่วยลงทุน: ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

3.8 รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ:  

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม การขายคนืหน่วยลงทุนอาจส่งผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ตอ้งช าระคนืสทิธปิระโยชน์
ทางภาษ ีดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีต่อ้งศกึษาและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษอีากร 

3.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ:  
1  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความ

สะดวกให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อน
วนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้
ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

2   บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
เพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลีย่นแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียด
ดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อ
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการเวน้แต่กรณี
ทีเ่กดิจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัที 
ทัง้นี้ จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 
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4. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

ชนิดสะสมมลูค่า    : ม ี
ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ม ี
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ม ี
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ม ี
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ม ี
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : ม ี
ชนิดเพื่อการออม   : ม ี
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึ่งมาจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้
การจดัการของบรษิัทจดัการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหัวข้อการเสนอขาย
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัข้อการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิัท
จดัการเป็นอย่างอื่น 

4.1 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการในช่วง
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคา
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ 
หรอื สบัเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกนั สามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหรอืชนิดของหน่วยลงทุน
โดยกรอก รายละเอียดในค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จ านวนเงนิหรอืจ านวน
หน่วยลงทุนที่ต้องการสบัเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อมเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื และบรษิทั
จดัการหรอืผู้สนับสนุน การขายหรอืรบัซื้อคนืจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิที่ไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไป
ช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใด
ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เมื่อบรษิทัจดัการไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอน
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการยกเวน้ข้อก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ มายงักองทุน
นี้ สามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชี
กองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี ไดท้ี่
ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิัท
จดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เมื่อบรษิัท
จดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้ 
เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
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ทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(ส าหรบัผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดใน
ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏิบตัิ
เชน่เดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต 

จากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

กรณีการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วน าไปช าระเงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบรษิทัจดัการจะหกัเงนิลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตามวธิีเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรยีงล าดบัรายการ ตามวนัและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน การ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องช าระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมี
หน้าทีต่อ้งศกึษาและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษอีากร  

 1. การสับ เปลี่ ยนห น่วยลงทุ น ระห ว่างกองทุ น รวม เพื่ อการออม /ห น่วยลงทุ นชนิ ด เพื่ อ การออ มภายใต้ การ   
   บรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ  

1.1 การสับ เปลี่ ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่ อการออม/ห น่วยลงทุนชนิดเพื่ อการออมของกองทุน 
     ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

1.2 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ (ตามที่บรษิทัจดัการก าหนดใหม้ี
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได)้ กบักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทั
จดัการ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยื่นความประสงค์ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืผ่านช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ไดทุ้กวนัท าการที่ก าหนดใหเ้ป็นวนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จ านวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทางทีต่้องการจะ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้/ออกชนิดหน่วยลงทุนนี้จะต้องส่งค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดว้ย
จ านวนทีเ่ป็นไปตามมลูค่าขัน้ต ่าการสัง่ซื้อ/ขายหน่วยลงทุนตามทีก่หนดในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม  

2. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของ 
    บรษิทัจดัการกบักองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการอื่น  

กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้บรษิทัจดัการ (SWITCHING IN)  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้มายงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้
การบรหิารของบรษิัทจดัการ สามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน เอกสารการเปิดบัญชผีู้ถอืหน่วยลงทุน ใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน และแสดงความ
จ านงในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้กองทุน/ชนิดหน่วยลงทุนน้ีไดด้ว้ยตนเองทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดและขอ้มลูต่างๆในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกจากบรษิทัจดัการ (SWITCHING OUT)  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนี้ไปยงั
กองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจัดการอื่น สามารถท าได้โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน โดยระบุจ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อกองทุนปลายทาง
พรอ้มเอกสารหลกัฐานอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดเพื่อประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน แล้วน าไปยื่นทีบ่รษิัทจดัการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมของบรษิทัจดัการ
อื่น เป็นเงนิสดแยกต่างหากจากจ านวนเงนิลงทุนที่ผู้ถอืหน่วยต้องการโอนออก โดยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนจะค านวณ
จากมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการล่าสุดก่อนวนัท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
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   4.2 วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  
ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ามเงื่อนไขวนัเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศ
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้า
ม)ี 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิัทจดัการ
เหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ และ/   
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 
กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  
ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ามเงื่อนไขวนัเวลาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศ
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้า
ม)ี 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิัทจดัการ
เห็นสมควร โดยจะประกาศให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ณ ทีท่ าการของบรษิัท
จดัการ และสถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และ/หรอืประกาศทาง
เวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

   4.3 ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  
ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการ  
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ หลังจากที่บรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี)      
ที่สมบูรณ์ และได้ท ารายการสบัเปลี่ยนเรยีบร้อยแล้ว หกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี 
กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  
ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการขาย
หน่วยลงทุนนัน้ หลงัจากวนัท าการที่บรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี)      
ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว บวกดว้ย
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย์(ถา้ม)ี  

เงื่อนไขในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  
1.  กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วย

ลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลท าให้หน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมมีูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการจะถอืว่า    
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ไปยงั
กองทุนปลายทาง  
ทัง้นี้หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข ัน้ต ่าดงักล่าวตามที่บริษัทจดัการ
เหน็สมควร บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

เงือ่นไขอ่ืน ๆ  
1.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้น
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การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
2. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ตามทีบ่รษิัทจดัการเห็นสมควร โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้น
การซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 
2.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์

ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  
- การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 
- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 
- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 
-  แอปพลเิคชนัโทรศพัทม์อืถอื (mobil application) (ถา้ม)ี 
- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2.2  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้
3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความ

เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้
สอดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย  
7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้
ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิัทจัดการ เวน้แต่กรณีทีเ่กิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจ าเป็น
และสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ีทัง้นี้ จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

4. บรษิัทจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่     
ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้สงวนสทิธิในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอียดโครงการ 
(ถ้าม)ี หรอื ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าค าสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ไม่ด าเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการด าเนินการ 

5.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะหยุดรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรอืถาวร ตามทีบ่รษิัท
จดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียด
ดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ และแจง้ส านักงานก.ล.ต. ภายใน   
3 วนัท าการนับจากวนัทีห่ยุดรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนเขา้หน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณี
จ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

ข้อมลูเพ่ิมเติมส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

1. บรษิัทจดัการจะท าการบันทึกบญัชเีงนิลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกรายการตามวนัที่ลงทุน และเมื่อมกีารขายคนืหน่วย
ลงทุนหรอืโอนยา้ยหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะค านวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหกัเงนิลงทุนแต่ละรายการ ตามวธิเีขา้ก่อน
ออกก่อน (FIFO) ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด  

วนัที่ลงทุน หมายถึง วนัที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และ/หรอืชนิดเพื่อการออมพเิศษในแต่ละ
รายการ และในกรณีที่รบัโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ให้หมายความถึง วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน
เริม่แรกในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการทีร่บัโอนนัน้  

2.  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบียนจะจดัท าหนังสอืรบัรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมโดยมีรายการอย่างน้อย
ตามแบบทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด (หรอืตามก าหนดเวลาทีห่น่วยงานทีม่อี านาจ กฎหมายหรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ก าหนดหรอืทีจ่ะมกีารเปลี่ยนแปลงในอนาคต) และจดัส่งหนังสอืดงักล่าวให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุนเมื่อมรีายการซื้อหรอืขายคนื
หน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดอืนมนีาคมของปีถดัไป หรอืตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวมเพื่อการออม เพื่อเป็น
ขอ้มลูแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในการด าเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา  
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3.  บรษิทัจดัการจะยุตกิารจดัท าหนังสอืรบัรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม ส าหรบัยอดซื้อหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัที่
สิน้สุดการไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเงนิไดส้ าหรบัเงนิไดเ้ท่าทีจ่่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม  

4.  บริษัทจดัการจะจัดท าหนังสือรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเมื่อ          
ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดยมีรายการอย่างน้อย
ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด ซึ่งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจดัส่งหนังสอืรบัรอง
การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าว พรอ้มด้วยเชค็ค่าขายคนืหรอืเงนิโอนค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืวธิกีารอื่นใดในการช าระค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออมอื่น ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่จากผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีค่ านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธิของทุนแล้วแต่กรณี เพื่อเป็นข้อมูลในการจดัท าทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเก็บไว้เป็น
หลกัฐาน พรอ้มใหพ้นักงานประเมนิของกรมสรรพากรตรวจสอบได ้ 

5.  บรษิทัจดัการจะจดัท าหนังสอืรบัรองการขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยมี
รายการอย่างน้อยตามทีส่มาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนด ซึ่งไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
จดัส่งหนังสอืรบัรองการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุน พร้อมช าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของ
วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิห้นับรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศ (ถ้าม)ี โดยโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามเลขที่บญัชทีี่ผูถ้ือหน่วยลงทุนแจง้ไวใ้นใบค าขอใชบ้รกิารกองทุน หรอืจ่ายเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายใน
นามของผู้ถือหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในค าขอใช้บรกิารกองทุน หรอืวธิีการอื่นใด
ตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

บรษิทัจดัการจะจดัท าและส่งรายงานเกีย่วกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

6.  ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเมื่อครบสทิธปิระโยชน์ทางภาษีตามทีก่ฏหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรอืสบัเปลี่ยนเขา้หน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรอืสบัเปลี่ยนเขา้
หน่วยลงทุนถาวร ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์ของ ผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั และ
หากกองทุนรวมเขา้เงื่อนไขการเลกิกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้  

(1) โอนยา้ยหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิัท
จดัการ หรอืกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิัทจดัการอื่น โดยจะ
โอนยา้ยไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีม่นีโยบายการลงทุน หรอืความเสีย่งทีใ่กล้เคยีง
กบักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเดมิ หรอืโอนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมทีม่คีวามเสีย่งต่าสุดโดยไม่เกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผู้ถอืหน่วย 

การด าเนินการดงักล่าวข้างต้นให้ถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบรษิัทจดัการจะพิจารณาถึง
ประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะยกเวน้การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย 
หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะพจิารณาถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั  

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม อื่นอกี
ทอดหนึ่ง ผูถ้อืหน่วยสามารถแจง้ต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมเพื่อโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมกองทุนรวมเพื่อการ
ออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม อื่นที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนก าหนด และผูถ้อืหน่วยจะไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรอื
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถว้นดงันี้  

(ก) เป็นการโอนย้ายตามค าสัง่ของผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกโดยโอนย้ายไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนั  

(ข) เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลาดงักล่าว
บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องค านึงถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถด าเนินการเพื่อแจง้โอนยา้ยการลงทุนได้
อย่างเหมาะสม  

(ค) จ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนรวมดงักล่าวเพื่อรวบรวมเงนิและด าเนินการโอนยา้ยการลงทุน
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลกิโครงการ  
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(ง) รวบรวมเงนิที่ได้จากการด าเนินการตาม (ค) ภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิก
กองทุน  

(จ) ด าเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรอืกองทุนรวมเพื่อการ
ออมพเิศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นโครงการโดยไม่ชกัชา้  

เมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว จะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุนรวมนัน้ 
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ภาคผนวก 2 

      ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  
บรษิัทจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิหรอืการหาดอก
ผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาลงทุน
ภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่
ถอืว่าเป็นการด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว  
ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ใน           
ขอ้ 1 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศนี้ ซึง่มคีุณสมบตัิ
ตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 
1.1  ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 
1.2  สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้

ด าเนินการให้มกีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธกีารที่กฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุน
สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอซึ่ง บลจ. สามารถ
เข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนได้อย่างสม ่าเสมอ และมขี้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุตธิรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งอ้างองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึ่งจดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบั
ในระดบัสากล 

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 
2.1  ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การค้า B/E หรอื P/N ดงักล่าว

ตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้ 
2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2.1.2  ธนาคารออมสนิ 
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
2.1.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
2.1.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
2.1.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 
ทัง้นี้ การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผู้ส ัง่จ่ายหรอืผู้ออกตัว๋ทัง้จ านวน
รวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.2  การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงันี้ 
2.2.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับunderlying ประเภทเดียวกับunderlying ของ derivatives 

ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1 
2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนต้องรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัย์สนินัน้ต้องเป็นทรพัยส์นิที่

กองทุนสามารถลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัย์สนิที่สามารถเปลี่ยนมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. 
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ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการลงทุนทีอ่าจท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัย์สนิดงักล่าวไวใ้น
หนงัสอืชีช้วนดว้ย 

2.2.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลี่ยนมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN 
ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.2.4  ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องด าเนินการจัด ให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN 
ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
2.2.4.1  ให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และ        

วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี้  ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ.          
ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

2.2.4.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยส าคัญให้ผู้ออก SN 
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี

ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใช้บังคบักับกรณีที่เป็น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ 
2.2.5 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฎในระบบขอ้มูลที่

น่าเชื่อถอืไดซ้ึ่งเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏบิตัสิากล และ บลจ. ต้องด าเนินการจดัให้มี
ขอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
2.2.5.1 ใหผู้้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวธิกีารค านวณเดยีวกบัทีใ่ช้

ในการค านวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดงักล่าวให้ บลจ. ทุกวนัที่ 15 และ   
วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี้  ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ.          
ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

2.2.5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยส าคัญให้ผู้ออก SN     
สง่ราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัท ี

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property ต้องมีคณุสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน
ดงัน้ี 
กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย 
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

1.1  มคีุณสมบตัิและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ข้อ 
1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.2  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักล่าว ต้องมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุน
ในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  
1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single 

entity limit ของกองทุนนัน้ 
1.2.3  มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 
1.2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้ 

   1.3  ในกรณทีีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร ์
2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนอืจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1 

2.1  มคีุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ข้อ 
1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

2.2  จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 
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ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 
การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 
1. คู่สญัญา ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย ์
1.2  บรษิทัเงนิทุน 
1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์
1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์
1.5  บรษิทัประกนัภยั 
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 
1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.9  สว่นราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงันี้ 

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศต้องมี Credit 
Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.2  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรอื
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 ตัว๋แลกเงนิ หรือ ตัว๋สญัญาใช้เงนิที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่    
วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หรอืศุกูก ที่มอีายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งมี Credit Rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 
2.4.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer Rating ตอ้งเป็น Credit 

Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 
2.4.2 ม ีguarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถอืและอ้างองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องม ีCredit Rating อย่างใด
อย่างหนึ่ง ดงันี้ 
2.5.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั Credit 

Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดอืนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอืที่มขี้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถอืและอ้างองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องม ีCredit Rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 
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2.6.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั Credit 
Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 
2.7 ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3. ระยะเวลาการรบัช าระหนี้ของ Reverse Repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  

4. ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิ าหรบัการลงทุนใน Reverse Repo  

4.1  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (TBMA) หรอื TSFC 
4.2  หา้มน าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว่์า

ดว้ยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในการกู้ยมืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพนั
แก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3  มูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ ณ วนัเริม่ต้นสญัญา ต้องมมีูลค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตาม
วธิกีาร ดงันี้  
มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate)) 
ทัง้นี้  ราคาซื้อ = ราคาทีก่องทุนช าระให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นค่าซื้อหลักทรพัย์หรือตราสารตาม 
Reverse Repo  

4.4  การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้นวนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้  
4.4.1 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (มลูค่า Reverse Repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บรษิทัจดัการ

ต้องเรียกให้คู่ส ัญญาโอนกรรมสิทธิใ์นเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการท า 
Reverse Repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลกัทรพัย์หรือตราสารที่ซื้อและทรพัย์สนิที่โอน
มาดงักล่าวเป็นไปตามวิธกีารดงักล่าว ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีมู่ลค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่
ซื้อลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4.1   เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน ข้อ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ          
ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไม่ เกิน 5      
ลา้นบาท หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซื้อ แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรื่องดงักล่าวไว้
ในสญัญาซึ่งไดก้ าหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา (counterparty risk) แล้ว บรษิทั
จดัการจะไม่ด าเนินการตามขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

4.5  การค านวณมลูค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 
4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รบัจาก Reverse Repo จนถึงวนัที่มีการ

ค านวณ 
4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ Reverse Repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมี

อยู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขี้อตกลงก าหนดให้สามารถบงัคบัช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรม
หนึ่งจากหลักทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อหรอืทรพัย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้าม)ี ของธุรกรรมที่เกิดจาก 
Reverse Repo รายการอื่นได ้

4.6  discount rate ที่น ามาใช้ในการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงปัจจยัความเสี่ยงของคู่สญัญา 
หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ื้อแลว้ 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุน ดงัน้ี 
1. คู่สญัญา ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ไดร้บัใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีทีคู่่สญัญาดงักล่าว

กระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืต้องเป็นบุคคลดงันี้ทีส่ามารถประกอบธุรกิจหรอืด าเนินกจิการได้ตาม
กฎหมายไทย 
1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 
1.4  ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 
1.5  ธนาคารพาณิชย ์
1.6  บรษิทัเงนิทุน 
1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์
1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 
1.9  กองทุนส่วนบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 
1.10  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
1.11  นิตบิุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิ 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรบัฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ หรือ
หลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ 
3.1   ด าเนินการให้มกีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกนัการให้ยมืหลกัทรพัย์ โดยต้องเป็น

หลกัประกนัดงันี้  
3.1.1  เงนิสด 
3.1.2  ตราสารภาครฐัไทย 
3.1.3  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน 

หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  
3.1.4  ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ ไม่เกนิ 270 วนั

นับแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 
3.1.5  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรอืศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating 

อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้อง

เป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 
3.1.5.2  ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.1.6  ตราสารหนี้ทีม่ ีcredit rating อยู่ในอนัดบั investment grade 
3.1.7  หนังสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  
3.1.8  หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50 ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบายการลงทุน

ในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2   ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดย วธิอีื่นซึ่งจะมผีล
ให ้บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3   ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิไ์ปโอนหรือขายต่อหรอืท าให้ไม่สามารถบังคบัตาม
หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4   ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 
3.5   ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

3.5.1  เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2  บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงันี้ 

3.5.2.1  บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรือธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มกี าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่
วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่างหนึ่งอย่าง
ใดดงันี้ 
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3.5.2.3.1  มี issue rating หรอื issuer rating อยู่ในอันดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 
rating ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2  ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
3.5.3  ตราสารภาครฐัไทย 
3.5.4  reverse repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย 

4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ให้ใชส้ญัญาที่มลีกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัระบบงาน สญัญายมืและให้ยมื
หลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย
อย่าง ดงันี้ 
1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2  อตัราดอกเบีย้ 
1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 
1.5  ทองค า 
1.6  น ้ามนัดบิ 
1.7  ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.6 หรอื 1.9  
1.8  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.7 
1.9  underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิ 
ในกรณีที ่derivatives อ้างองิกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (Spot 
Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี้ ราคาของ underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื 
underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่าง
แพรห่ลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 
2.1  กรณีกองทุนไดร้ะบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่าง

ชดัเจนในโครงการ 
2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1  derivatives on organized exchange 
2.2.2  OTC derivatives ดงันี้ 

2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่ส ัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคาร
พาณิชย์. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรอืผู้ค้า 
derivatives 

2.3  ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สนิคา้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิ
ทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 
3.1  เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรอืปัจจยั

ต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 
3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 
3.2.1.2  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 
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ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมนี ้าหนักไม่เกินอตัราที่ก าหนดใน
ขอ้ 3.2.1.1  
การพิจารณาการกระจายน ้ าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่
เกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดิบ หรอืเป็นดชันีราคาทองค า
หรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 
3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 
3.2.3.2  เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอื

สญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 
3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัที่มคีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าที่ไดอ้ย่างอสิระจาก บลจ. ทัง้นี้ หาก

ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 
3.5  ในกรณีที่เป็นดชันีกลุ่มสนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลาย

อย่างดงันี้ 
3.5.1  ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์
3.5.2  ดชันีสินค้าโภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

(future price) ของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 
3.5.3  ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีที่เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณโดยใชแ้หล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงให้
เหน็ไดว่้าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (cover rule) 
บรษิัทจดัการต้องจดัให้มีทรพัย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และ
เป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 
ในกรณีที่บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง       
การลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 
บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 
6.1  ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บรษิัทจดัการทราบทุกวนัที่ 15 

และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้
มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 
7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่ง

อย่างใด ดงันี้ 
7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกนัความเสี่ยงด้านเครดติที่เกี่ยวข้อง

กบัความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่
อยู่ในฐานะผู้ขายประกนัความเสี่ยงมภีาระผูกพนัที่จะต้องช าระเงนิตามข้อตกลงซื้อประกนัความ
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เสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมผีลให้ข้อตกลงซื้อประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ใน
กรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบก าหนดตามปกติ) ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation 
จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึ่ง
ก าหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ช าระหนี้ เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation 
รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ 
obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมกีารช าระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สนิทรพัย์รายนัน้แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกบั obligation ทุกรายการ 
ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรพัย์
อ้างองิที่เกดิจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบัจากสนิทรพัย์อ้างองิโดยผูข้ายประกนัความ
เสี่ยงมภีาระผูกพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรอือตัราลอยตวัที่อ้างองิกบัอตัราดอกเบี้ย
ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์อ้างองิ เพื่อแลกกบัการ
ที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสญัญา 
(กรณีไม่เกดิ credit event) 

7.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 
7.3.1  มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ข ัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 
7.3.2  ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit 

derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 
7.3.3  ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ส่วนท่ี 7 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity   
การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 
กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ให ้บลจ. 
ลงทุนในหน่วย private equity ที่มคีุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS 
ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพนัตามข้อตกลงกบักิจการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได ้
โดยตอ้งไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผกูพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน 

2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนต่างประเทศ 

บรษิัทจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนก าหนดดังต่อไปนี้  เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ
หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  
ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรอืเป็นการท าสญัญาในประเทศที่
มีหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายหลักทรพัย์
ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 
ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ใน            
ข้อ 2 ประเภทของหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนต่างประเทศนี้  ซึ่งมี
คุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 
1.1  ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 
1.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแตก่องทุน 
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ได้ด าเนินการให้มีการรบัโอนสิทธิเรยีกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรอืมีเงื่อนไขให้
กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอซึ่ง บลจ. สามารถ
เข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนได้อย่างสม ่าเสมอ และมขี้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุตธิรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งอ้างองิจากแหล่งขอ้มูลทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึ่งจดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นที่ยอมรบั
ในระดบัสากล 

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 
2.1  ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การค้า B/E หรอื P/N ดงักล่าว

ตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้ 
2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2.1.2  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 
ทัง้นี้  การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผู้ส ัง่จ่ายหรอืผู้ออกตัว๋ทัง้จ านวน
รวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.2  การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงันี้ 
2.2.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดยีวกับ underlying ของ derivatives 

ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1 
2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนต้องรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัย์สนินัน้ต้องเป็นทรพัยส์นิที่

กองทุนสามารถลงทุนได้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัย์สนิที่สามารถเปลี่ยนมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. 
ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการลงทุนทีอ่าจท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้น
หนังสอืชีช้วนดว้ย 

2.2.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลี่ยนมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN 
ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.2.4  ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องด าเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN 
ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
2.2.4.1  ให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวัน

สุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณ
และแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

2.2.4.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยส าคัญให้ผู้ออก SN 
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี

ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใช้บังคบักับกรณีที่เป็น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ 
2.2.5 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฎในระบบขอ้มูลที่

น่าเชื่อถอืได ้ซึ่งเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏิบตัสิากล และ บลจ.ต้องด าเนินการจดัให้มี
ขอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
2.2.5.1 ใหผู้้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวธิกีารค านวณเดยีวกบัทีใ่ช้

ในการค านวณราคาทีแ่สดงในระบบข้อมูลทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าวให ้บลจ. ทุกวนัที ่15 และวนั
สุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณ
และแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

2.2.5.2 ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญัให้ผู้ออก SN ส่ง
ราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัที ่
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ส่วนท่ี 2 :  ทรพัย์สินประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property ต่างประเทศ ต้องมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ใน
การลงทุนดงันี้ 
กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 

1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  
1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 

1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

1.2.1.  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่ก ากับดูแลด้าน
หลกัทรพัย์และตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ซึ่งเป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทุน 
CIS ต่างประเทศ ทีม่กีารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

1.2.2.  CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลที่เป็นสมาชิก
สามญัของ IOSCO   

1.2.3  ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวต้อง
อยู่ภายใต้หลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุน
รายย่อยของประเทศนัน้ 

1.3  ประเทศที่ก ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพยีงพอทัง้นี้ ตาม
รายชื่อประเทศทีส่ านักงานก าหนด 

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมกีารจ ากดัการกู้ยมื
ไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมีนโยบายการลงทุนดงันี้   
(ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง) 
1.4.1  มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชค้ านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single 

entity limit ของ MF นัน้ ทัง้นี้ หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP  
1.4.2  มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์

product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 
1.4.3  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้ 
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที ่MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนทีมุ่่งเน้นลงทุนในทรพัย์สนิซึ่งเป็นประเภทและ
ชนิดเดยีวกบัที่ MF สามารถลงทุนได้ และเมื่อน าทรพัย์สนิที่ไม่สามารถลงทุนได้มาค านวณตามสดัส่วน (pro 
rata) แลว้จะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดงักล่าว  

1.5  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าว
ต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลกัษณะท านองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มคีวามจ าเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานโดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจดัให้
มกีารเปิดเผยขอ้มูล เหตุผลความจ าเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไว้ใน
หนังสอืชีช้วนดว้ย 

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1 
2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 

1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
2.2  จดทะเบยีนในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  
ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิตา่งประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ ดงันี้ 
1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. บรรษทัรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
3. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
4. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 3 
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ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending)  
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย

อย่าง ดงันี้ 
1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2  อตัราดอกเบีย้ 
1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 
1.5  ทองค า 
1.6  น ้ามนัดบิ 
1.7  ดชันีกลุ่มสนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีที่มอีงค์ประกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม   1.1 - 1.6 หรอื 

1.9  
1.8  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.7 
1.9  underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot 
price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี้ ราคาของ underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื 
underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่าง
แพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 
2.1  กรณี MFได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง

ชดัเจนในโครงการ 
2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1  derivatives on organized exchange 
2.2.2  OTC derivatives ดงันี้ 

2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่ส ัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่
ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดยหน่วยงาน
ก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืที่
เป็นสมาชกิของ WFE  

2.3  ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สนิคา้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิ
ทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้ก็ตาม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 
3.1  เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying หรอืปัจจยั

ต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 
3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 
3.2.1.2  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 
ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมนี ้าหนักไม่เกินอตัราที่ก าหนดใน
ขอ้ 3.2.1.1  
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การพิจารณาการกระจายน ้ าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่
เกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองค า
หรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 
3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 
3.2.3.2  เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอื

สญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 
3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิัท ทัง้นี้ หาก

ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ต้องจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 
3.5  ในกรณีที่เป็นดชันีกลุ่มสนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลาย

อย่างดงันี้ 
3.5.1  ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์
3.5.2  ดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

(futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 
3.5.3  ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6   ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดง
ใหเ้หน็ไดว่้าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (cover rule) 
บรษิัทจดัการต้องจดัให้มีทรพัย์สนิของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และ
เป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 
ในกรณีที่บรษิัทจดัการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกับทรพัย์สนิที่จะลดความเสี่ยง การ
ลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 
บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 
6.1  ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บรษิัทจดัการทราบทุกวนัที่ 15 

และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้
มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 
7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่ง

อย่างใด ดงันี้ 
7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่  ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดติที่

เกี่ยวข้องกบัความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพนัตาม obligation นัน้ โดย
คู่สญัญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องช าระเงนิตามข้อตกลงซื้อ
ประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบ
ก าหนดทนัท ี(ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบก าหนดตามปกติ)  ทัง้นี้ 
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ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation   
มหีลายรายการซึ่งก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั 
obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit 
event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากัน
เฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ 
obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรพัย์
อา้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัย์อ้างองิ โดยผูข้ายประกนัความ
เสี่ยงมภีาระผูกพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรอือตัราลอยตวัที่อ้างองิกบัอตัราดอกเบี้ย
ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์อ้างองิ เพื่อแลกกบัการ
ที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสญัญา   
(กรณีไม่เกดิ credit event) 

7.3   ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 
7.3.1  มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ข ัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 
7.3.2  ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit 

derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 
7.3.3  ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ส่วนท่ี 7 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity   
การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 
กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ให ้บลจ. 
ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่คีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ใน
ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพนัตามข้อตกลงกับกิจการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได ้
โดยตอ้งไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผูกพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน 

3. ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรพัย์ หรอืทรพัย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรพัย์สินของกองทุนรวม ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศ
ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  
แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมลีกัษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
ไม่เกนิ 20% 
(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาลเป็นประกนั  

ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผูกพนัมี
ภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้
Credit Rating แบบ National Scale 
ซึง่ประเทศนัน้ตอ้งม ีSovereign rating 
อยู่ในระดบัที ่Investment grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน SN หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ
ธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ 

Filing  
5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ < 397 วนั นับแต่วนัที่

ลงทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผูกพนัตาม
ตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และขนาดย่อมแห่งประเทศ

ไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน 

ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสงู
กว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 
ใน benchmark + 5% 
 

6 ทรพัยส์นิดงันี้ 
6.1 ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุน

ทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ
ตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีาร
เพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

6.2 ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์
ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิ
ถอนหุน้ออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

6.3 หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสงู
กว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน 
benchmark +5% 
 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม ไทย ออพพอรท์ูนิตี ้                                     66 
 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอื   
ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.  ในประเทศไทย) 
หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  
6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้  ≤ 397 วัน    
นับแต่วันที่ลงทุนและไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 
6.4.3.2  ผูม้ภีาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบุคคล
ดงันี้ 
6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น

สมาชกิ 
6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านอง

บุคคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 –6.4.3.3.2 
6.4.4  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่วนัที่

ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 
6.5  DW ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit rating อยู่ในระดบั Investment grade 
      6.6.1 reverse repo 
      6.6.2 OTC Derivatives 
6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 

6.7.1 จดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขาย
ในกระดานซื้อขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของ
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่
อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มลีักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน อสงัหาริมทรพัย์ หรอืสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนด 

6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการ
จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรพัย์ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ 
SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิัททีอ่ยู่
ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย ์
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขาย หลกัทรพัย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มี
การเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนดและมลีกัษณะตามขอ้ 6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 5 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนั
หรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  
  

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แล้วแต่ 
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1)  25% หรอื 
(2)  น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุน 
ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบั group limit 
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 
2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ิตบิุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) เป็น
ผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิทีก่องทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม 
securities lending หรอื derivatives)  

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี 
เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุโครงการ < 1 ปี ให้
เฉลีย่ตามรอบอายุกองทุน 

-   อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีอ่ายุกองทุน  
คงเหลอื ≤ 6 เดอืน ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่ ี
อายุโครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1   B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดด้ าเนินการ

ใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที่กฎหมาย
ก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหM้F สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได้ 

2.2    SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอ
ขายตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตรา
สารหนี้ทีอ่อกใหม่) 

2.3   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 
เดอืน  

2.4   total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี้  

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
3 Reverse repo ไม่เกนิ 25% 
4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 
5 Total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ

ลงทุนส าหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณ
ตามผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) แต่ไม่รวมถงึตรา
สารหนี้ ตราสารหนี้กึ่งหนี้กึ่งทุน ศุกูก หรอืตราสาร Basel III ทีม่ลีกัษณะ
ครบถว้นดงันี้ 
5.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในส่วนที ่1 : อตัราส่วน

การลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity 
limit) 

5.2  มี credit rating อยู่ในระดับต ่ากว่า investment grade หรือไม่ม ี
credit rating 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

6 derivatives ดงันี้ 
6.1  การเขา้ท าธุรกรรม  
derivatives ทีม่วีตัถุประสงค์
เพื่อการลดความ (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

 6.2  การเขา้ท าธุรกรรม 
derivatives ทีม่ใิช่เพื่อการลด
ความเสีย่ง (non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1  กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 
จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้ง ไม่เกนิ 100% ของ NAV 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั product 

limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมส่ีวนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของบลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจี านวนหุน้ของ
บรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสาร 
Basel III และศุกูกของผูอ้อกรายใดราย
หนึ่ง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตรา
สารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงนิ (financial liability)* ของ   
ผู้ออกตราสารรายนั ้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชลี่าสุด ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารมหีนี้สนิทางการเงนิที่
ออกใหม่ ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏใน         
งบการเงนิล่าสุด บลจ. อาจน ามลูคา่หนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบั
มูลค่าหนี้สินทางการเงนิตามงบการเงนิล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สนิ
ทางการเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่กีารเผยแพร่เป็นการทัว่ไป  
และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สนิทางการเงนิตามที่เปิดเผยไว้ใน  
งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน        
1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออก   
รายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing 
ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นราย
โครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่ 
และมี credit rating อยู่ ในระดับต ่ ากว่า investment grade หรือไม่ม ี
credit rating ให้  บลจ. ลงทุ น เพื่ อกองทุนภายใต้การจัดการของ       
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

บลจ. รายเดียวกนัรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการ  
ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบับุคคลตาม  

1. – 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื กองทุน CIS 

ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้   
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทุนดงันี้ 
 (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดย

ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน  
(1.1)  มขีนาดเล็ก  
(1.2)  จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมอีายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ที่ออก
หน่วยนัน้ เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่ม ีลกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
โดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน 
(1)  มขีนาดเล็ก  
(2)  จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมอีายุไม่เกิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน property 
ที ่ออกหน่วยนั น้  เว ้นแต่เป็นหน่วย property ของกองท ุนที ่ม ลีกัษณะ
ครบถ้วนดงันี้ โดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน 
(1)  มขีนาดเล็ก  
(2)  จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมอีายุไม่เกิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

6  หน่วย private equity ไม ่เก ิน  1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองท ุน 
private equity 

หมายเหตุ : *หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบการเงนิตาม
มาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่า
ดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standard 
(IFRS) หรอื United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
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“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง การ
ลงทุนของกองทุน”   

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัย์สนิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้
ขาดคณุสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัย์สนิขาดคุณสมบัต ิและจดัส่งรายงาน

ตอ่ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีเ่กดิกรณีดงักลา่ว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
(2)  จ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกนิกว่า 90 วนันับ

แต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนนี้ 
(3)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัย์สิน
ดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัย์สนิมกีารเปลี่ยนแปลงคุณสมบตั ิแล้วแต่กรณี และจะจดัส่ง
รายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

 ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษิัทจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูล
ตาม (1) พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูดู้แล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

2.  ในกรณีทีท่รพัย์สนิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัย์สนิทีเ่กินอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดเวน้
แต่เป็นการด าเนินการตามขอ้ 4   

(3)  แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกนิ
ระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 5 ในส่วนนี้ 
(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ 

(product limit) ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใช้เงนิ ตามขอ้ 1 ใน
ส่วนที ่3 

(ข)  ภายใน 90 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก) เว้นแต่กรณีเป็น
กองทุนรวมตลาดเงนิ 

(4)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบั
ชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้ แล้วแต่
กรณี และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีส่ามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน
นัน้ 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแก้ไขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษิทัจดัการต้องจดัท า
รายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(5)  ในกรณีที่กองทุนมหุี้นของบรษิัทใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมสี่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน 
(concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที ่4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้ง
ด าเนินการดงันี้ดว้ย 
(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจาก

ส านักงาน 
(ข) ลดสดัส่วนการถือหุ้นหรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรพัย์สนิเป็นหุ้นของ

บรษิัทจดทะเบียน และการไดม้าซึ่งหุ้นของบรษิัทดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษิัทนัน้จนถงึหรอื
ขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซื้อ 
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ความในขอ้ 2 มใิหน้ ามาใชก้บักองทุนรวมฟีดเดอร ์ในส่วนทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) โดยให้
ด าเนินการตามทีก่ าหนดในขอ้ 3  

3.  ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตัง้หลังวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 
(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวม 
ในกรณีที่อตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที่ก าหนดแล้ว ให้จดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน 
อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่อตัราส่วนเป็นไปตามที่ก าหนด และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัทีเ่ป็นไปตามทีก่ าหนดนัน้”   

(2)  แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลา 180 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว   

(3)  เมื่อครบระยะเวลาตาม (2) แลว้หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมยงัไม่สามารถแก้ไขได ้หา้มบรษิทัจดัการกองทุนรวมลงทุนเพิม่เตมิ
ในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด” 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนได ้หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิ อตัราส่วนการ
ลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด และใหบ้รษิทัจดัการจดัท ารายงานขอ้มูลตาม (1) พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถ
แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้น้้ี 
ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาตามขอ้ (2) 

4.  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณี
ดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้ บรษิัทอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิดงักลา่วต่อไปได ้ 
(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 
(2) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธติาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง แต่ทัง้นี้ 

บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 
(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 
ในกรณีทีม่กีารลงทุนตามขอ้ 4 (1) และ (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

5.  ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดในข้อ 1(2) หรอืข้อ 2(3) หรอืบรษิัทจดัการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บรษิัท
จดัการสามารถใช้ดุลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงาน
เกี่ยวกบัการด าเนินการของบรษิัทจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่้องแก้ไขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทั
จดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการตอ้ง
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1.1)  จดัท ารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย

การลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจน
จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2)  ด าเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี้ 

2.  ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการ
แก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจดัการจะได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
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ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิัทจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัที่จด
ทะเบียนเป็นกองทุนรวมหรอืในช่วงระยะเวลาที่กองทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนท าการขายคืนหรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนย้ายกองทุนจ านวนมาก ซึ่งมรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัต้องค านึงถึงประโยชน์ผู้
ลงทุนเป็นส าคญั 
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเดมิใน
การที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใช้บงัคบั โดยวธิีการดงักล่าวต้องมรีะยะเวลา
เพยีงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าว
จะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใช้บงัคบั บรษิัทจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิ่มเติมกองทุนรวมนัน้
เพิม่เตมิ 
ทัง้นี้ ประเภทหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิที่กองทุนลงทุน และอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ส านักงานก.ล.ต. และ/หรอืทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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ภาคผนวก 3 

 
ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอรท์ูนิต้ี 
 (ประจ าปี 2566) 

(VN, TH, US) 
 

วนัที ่2 มกราคม วนัหยุดชดเชยวนัสิ้นปีและวนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และ
เวยีดนาม 

วนัที ่16 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่24 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่25 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่26 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่20 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 มนีาคม  วนัมาฆบูชา 
วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่7 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต ์            
วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต ์            
วนัที ่1 พฤษภาคม  วนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่2 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 
วนัที ่29 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 มถิุนายน วนัหยุดชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ  

พระบรมราชนิี และวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่19 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลง

กรณ พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่1 สงิหาคม  วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่14 สงิหาคม วนัหยุดชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ  

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ
วนัที ่4 กนัยายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และเวยีดนาม 
วนัที ่9 ตุลาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่23 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอรท์ูนิต้ี 

 (ประจ าปี 2566) 
(VN, TH, US) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่5 ธนัวาคม วนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
วนัที ่11 ธนัวาคม  วนัหยุดชดเชยวนัรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอรท์ูนิต้ี เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทุนพรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพ
พอรท์ูนิต้ี ทัง้น้ี ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอรท์ูนิต้ี ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงิน
หรือผลการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

• ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

• บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัย์สินอ่ืนเพื่อกองทุนเปิด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้       
เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษทัจดัการได้ท่ีบริษัทจดัการ และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  http://www.sec.or.th/ 

• บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ    
ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะ
สามารถก ากบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษทัจดัการหรือ
โดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการแต่งตัง้
จากบริษทัจดัการ 

• บริษทัจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมลู เอกสาร 
หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตามค า
จ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ี
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์เพ่ือทราบ
ข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลูกค้า(Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมี
หน้าท่ีแจง้การเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษทัจดัการ
และหรอืผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงิน
ดงักล่าว บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุม
ทัง้การเปิดบญัชีเพื่อใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลกูค้าให้เป็นปัจจบุนัเป็นระยะๆ 
รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 

• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม รบัหนังสือช้ีชวน โครงการ และข้อผกูพนัไดท่ี้บริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขาย
และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ท่ี ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย ชัน้16 
ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th 

 
รวบรวมข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2565 

 
 



 

 

 
 
 
 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


