หนังสือ ชี้ชวนส่ว นข้อ มูล โครงการ
กองทุน เปิ ดพริ น ซิเพิล เจแปนนิ ส อิ ค วิ ต ี้
Principal Japanese Equity Fund (PRINCIPAL JEQ)
 เดิ ม กองทุน ชื่ อ กองทุน เปิ ดซี ไอเอ็ม บี-พริ น ซิ เพิ ล เจแปนนิ ส อิ ค วิ ต ี้ , CIMB - Principal Japanese Equity Fund (ชื่ อ ย่อ : CIMB PRINCIPAL JEQ) โดยการเปลี่ย นชื่อ กองทุน มีผลตัง้ แต่ว นั ที่ 10 มิ ถนุ ายน 2562 เป็ น ต้น ไป
 กองทุน เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล เจแปนนิ ส อิ ค วิ ต ี้ ลงทุน ในกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV -- Japanese Equity Fund (Master Fund)
ที่จ ดทะเบีย นในประเทศล กั เซมเบิ ร ก์ มีน โยบายการลงทุน ในตราสารทุน ของบริ ษทั ที่จ ดทะเบีย นหรือ ทํา ธุร กิ จ ส่ว นใหญ่ใ นประเทศ
ญี่ ป ุ่ น จึง อาจมีค วามเสี่ ย งที่ เกิ ด จากอัต ราแลกเปลี่ย นในสกุล เงิ น ที่ ก องทุน ไปลงทุน บริ ษ ัท จัด การอาจลงทุน ในสัญ ญาซื้อ ขาย
ล่ว งหน้ า เพื่อ ป้ อ งกัน ความเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ย น (Hedging) โดยขึ้น อยู่ก บั ดุล ยพิ นิ จของบริ ษ ัท จัด การ ทัง้ นี้ กองทุน ไม่ได้
ป้ อ งกัน ความเสี่ย งด้า นอัต ราแลกเปลี่ย นทัง้ จํา นวน ผูล้ งทุน อาจจะขาดทุน หรือ ได้ร บั กํา ไรจากอัต ราแลกเปลี่ย น/หรือ ได้ร บั เงิ น คืน
ตํา่ กว่า เงิ น ทุน เริ่ ม แรกได้ นอกจากนี้ ยังมีค วามเสี่ย งที่ทางการของต่า งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิ ด วิ ก ฤตการณ์ที่ไม่
ปกติ ทํา ให้ก องทุน ไม่ส ามารถนํา เงิ น กล บั เข้า มาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลู้ งทุน ไม่ได้ร บั เงิ น คืน ตามระยะเวลาที่ก าํ หนด
 กองทุน รวมนี้ ล งทุน กระจุก ตัว ในประเทศญี่ป ุ่ น ผู้ล งทุน จึงควรพิ จ ารณาการกระจายความเสี่ย งของพอร์ต การลงทุน โดยรวมของ
ตัว เองด้ว ย
 มี น โยบายที่ จ ะลงทุน ในหรือ มี ไว้ ซึ่ ง สัญ ญาซื้ อ ขายล่ว งหน้ า เพื่ อ แสวงหาผลประโยชน์ ต อบแทน ทํา ให้ ก องทุ น นี้ ม ี ค วามเสี่ ย ง
มากกว่า กองทุน รวมอื่น จึงเหมาะสมกับ ผูล้ งทุน ที่ต ้อ งการผลตอบแทนสูงและรับ ความเสี่ย งได้ส งู กว่า ผูล้ งทุน ทัวไป
่
 ผู้ล งทุน ควรลงทุน ในกองทุน รวมนี้ เมื่อ มีค วามเข้า ใจในความเสี่ย งของสัญ ญาซื้อ ขายล่ว งหน้ า และผู้ล งทุน ควรพิ จ ารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยคํา นึ งถึงประสบการณ์ก ารลงทุน วัต ถุป ระสงค์ก ารลงทุน และฐานะการเงิ น ของผูล้ งทุน เอง
 การลงทุน ในหน่ ว ยลงทุน มิ ใ ช่ก ารฝากเงิ น และมีค วามเสี่ย งของการลงทุน ผู้ล งทุน ควรลงทุน ในกองทุน นี้ เมื่อ เห็น ว่า การลงทุน ใน
กองทุน รวมนี้ เหมาะสมกับ วัต ถุป ระสงค์ก ารลงทุน ของผูล้ งทุน และผูล้ งทุน ยอมรับ ความเสี่ย งที่อ าจเกิ ด ขึน้ จากการลงทุน ได้
 ในกรณี ที่ม ีเหตุก ารณ์ไม่ป กติ ผูล้ งทุน อาจได้ร บั ชํา ระเงิ น ค่า ขายคืน หน่ ว ยลงทุน ล่า ช้า กว่า ระยะเวลาที่ก าํ หนดไว้ใ นหนังสือ ชี้ชวน
 ในกรณี ที่ก องทุน นี้ ไม่ส ามารถดํา รงสิ น ทรัพย์ส ภาพคล่อ งได้ต ามที่ส าํ นัก งานคระกรรมการ ก.ล.ต. กํา หนด ผูล้ งทุน อาจไม่ส ามารถ
ขายคืน หน่ ว ยลงทุน ได้ต ามที่ม ีค าํ สังไว้
่
 ผู้ล งทุน ควรศึก ษาข้อ มูล ในหนังสือ ชี้ช วนให้เข้า ใจและควรเก็บ หนังสือ ชี้ช วนไว้เป็ นข้อ มูล เพื่อ ใช้อ ้า งอิ งในอนาคต และเมื่อ มีข ้อ
สงสัย ให้ส อบถามผูต้ ิ ด ต่อ กับ ผูล้ งทุน ให้เข้า ใจก่อ นซื้อ หน่ ว ยลงทุน
 การพิ จ ารณาร่า งหนังสือ ชี้ช วนในการเสนอขายหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมนี้ มิ ได้เป็ น การแสดงว่า สํา นัก งาน ก.ล.ต. ได้ร บั รอง
ถึงความถูก ต้อ งของข้อ มูล ในหนังสือ ชี้ชวนของกองทุน รวม หรือ ได้ป ระกัน ราคาหรือ ผลตอบแทนของหน่ ว ยลงทุน ที่เสนอขายนัน้
 ผูล้ งทุน ควรทํา ความเข้า ใจล กั ษณะสิ น ค้า (กองทุน รวม) เงือ่ นไข ผลตอบแทนและความเสี่ย งก่อ นตัด สิ น ใจลงทุน
 บริ ษ ัท จัด การได้ เ ปลี่ย นชื่ อ จาก บริ ษ ัท หล กั ทรัพ ย์จ ดั การกองทุน ซี ไอเอ็ม บี-พริ น ซิ เ พิ ล จํา กัด เป็ น บริ ษ ัท หล กั ทรัพ ย์จ ดั การ
กองทุน พริ น ซิ เพิ ล จํา กัด โดยมีผลตัง้ แต่ว นั ที่ 22 เมษายน 2562 เป็ น ต้น ไป
สํา หรับรอบระยะเวลาบัญ ชีปี ที่ 6 สิ้ น สุด วัน ที่ 31 มกราคม 2563

ระดับ ความ
เสี่ย งที่ล งทุน

6
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ป้ อ งกัน ความเสี่ย ง
อัต ราแลกเปลี่ย น
ตามดุล ยพิ นิ จ ของ
ผูจ้ ดั การกองทุน

หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน

กอ งทุ น เปิ ด พริ น ซิ เพิ ล เจแปน นิ ส อิ ค วิ ต ี้
จัดตัง้ และจัดการโดย

บริ ษทั หลัก ทรัพย์จ ดั การกองทุน พริ น ซิเพิล จํากัด
เสนอขายต่อผูล้ งทุนทัวไป
่

สถานที่ติ ด ต่อ ซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้

ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด

หนังสือชีช้ วนฉบับนี้รวบรวมขึน้ โดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
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หน้ า
คําจํากัดความ
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รายละเอียดโครงการจัด การกองทุน เปิ ดพริน ซิเ พิล เจแปนนิส อิค วิต ี ้
คําจํากัด ความ
โครงการ

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี

กองทุน กองทุนเปิ ด กองทุนรวม

หมายถึง กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี

หน่วยลงทุน

หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี

บริษทั จัดการ

หมายถึง บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด

ผูด้ แู ลผลประโยชน์

หมายถึง ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน นายทะเบียน

หมายถึง บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด

ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุน รวมมอบหมายให้ทําหน้ าที่ข าย
หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผูถ้ อื หน่วยลงทุน

หมายถึง ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี

บริษทั จดทะเบียน

หมายถึง บริษทั ที่มหี ลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั การจดทะเบียนหรือได้รบั อนุ ญาต
ให้ทาํ การซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ขึน้ ทะเบียน

หมายถึง บริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์ซอ้ื ขายในศูนย์ซอ้ื ขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

บริษทั ประกันชีวติ

หมายถึง ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวติ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการ ประกันชีวติ และได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ การค้า
หลักทรัพย์ หรือการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นหน่วยลงทุน
ซึง่ บริษทั จัดการแต่งตัง้ /ยินยอมให้เป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ในการทํา
รายการลงทุนในฐานะตัวแทนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแบบไม่
เปิ ดเผยชื่อทีแ่ ท้จริงของผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Omnibus Account)

กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน

หมายถึง กรมธรรม์ทบ่ี ริษทั ประกันชีวติ ออกให้ผเู้ อาประกันภัย เพื่อเป็ น
หลักฐานว่า ผูเ้ อาประกันภัยและ บริษทั ประกันชีวติ ได้มกี ารทํา
สัญญาประกันชีวติ และสัญญาการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมี
การตกลงว่าผูเ้ อาประกันภัยจะชําระค่าเบีย้ ประกันชีวติ ให้แก่
บริษทั ประกันชีวติ สําหรับการให้ความคุม้ ครองต่อการมรณะหรือ
การจ่ายเงินเมือ่ มีการทรงชีพ และผูเ้ อาประกันภัยจะชําระเงินค่า
หน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโดยผ่านบริษทั ประกัน
ชีวติ

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันทําการ

หมายถึง วันเปิ ดทําการตามปกติของบริษทั จัดการ

วันทําการซือ้ ขาย

หมายถึง วัน ทํ า การซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ตามที่กํ า หนดใน
รายละเอี ย ดโครงการ ยกเว้ น วั น หยุ ด ตามที่ สํ า นั ก งาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ าหนด และหรือ วัน ที่บ ริษัท
จัด การไม่ข ายหรือไม่รบั ซื้อคืน หน่ วยลงทุ น ตามคําสังซื
่ ้อหรือ
คํ าสั ง่ ข า ย คื น ห น่ ว ย ล งทุ น แ ล ะห รื อ วั น ที่ สํ า นั ก งา น
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศให้บริษทั จัดการหยุดรับคําสังรั
่ บ
ซือ้ คืน และหรือวันหยุดทําการของประเทศของกองทุนหลัก และ
หรือวันทําการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และ
หรือวันทําการทีบ่ ริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระ
ค่าซื้อขายหน่ วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี) ตามที่กําหนดใน
รายละเอียดโครงการ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หมายถึง ระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกทีก่ ําหนดในหนังสือ
ชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
กองทุนหลัก

หมายถึง กองทุนต่างประเทศทีก่ องทุนนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทุน

แก้ไขราคาย้อนหลัง

หมายถึง แก้ไขราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็ นราคาหน่ วยลงทุนที่
ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่
ถูกต้องจนถึงปั จจุบนั

การชดเชยราคา

หมายถึง การเพิม่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ อ้ื หรือผูข้ ายคืนหน่วย
ลงทุนทีม่ รี าคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง หรือการจ่ายเงินซึง่ มีมลู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนทีถ่ กู ต้องแทนการเพิม่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุน

บริษทั ย่อย

หมายถึง บริษทั จํากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จดั ตัง้ ขึน้ และถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท
จํากัดนัน้

กิจการ

หมายถึง บริษทั ที่มหี ลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษทั ที่ม ี
หลักทรัพย์ซ้อื ขายในศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ หรือบริษทั มหาชน
จํากัด

สถาบันการเงิน

หมายถึง สถาบันการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงิน ให้กู้ยืมของ
สถาบันการเงิน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สมาคม

หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั อนุ ญาตและจด
ทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ ทํ า การส่ ง เสริม และพัฒ นาธุ ร กิ จ หลัก ทรัพ ย์ ป ระเภทที่
เกีย่ วกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ธนาคารพาณิชย์

หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์

กลุม่ กิจการ

หมายถึง บริษทั ใหญ่และบริษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีทส่ี ภาวิชาชีพ
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บัญชีกาํ หนดให้จดั ทํางบการเงินรวม
กองทุนฟื้ นฟู

หมายถึง กองทุนเพือ่ การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตาม
กฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย

กองทุนรวมเปิ ด

หมายถึง กองทุนรวมประเภทรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย

หมายถึง กองทุนรวมอีทเี อฟทีต่ งั ้ ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาตลาด
พันธบัตรสกุลเงินท้องถิน่ ในภูมภิ าคตามโครงการจัดตัง้ กองทุน
พันธบัตรเอเชียระยะทีส่ อง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของ
ทีป่ ระชุมกลุม่ ธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุนรวมวายุภกั ษ์

หมายถึง กองทุนรวมทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2546

กองทุน AI

หมายถึง กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย (AcCredited Investor
Mutual Fund)

กองทุน Buy & Hold

หมายถึง กองทุนรวมทีม่ งุ่ เน้นลงทุนเพียงครัง้ เดียวโดยถือทรัพย์สนิ ที่
ลงทุนไว้จนครบกําหนดอายุของทรัพย์สนิ หรือครบอายุของ
รอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS ต่างประเทศ

หมายถึง กองทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเป็ น
โครงการลงทุนแบบกลุม่ (Collective Investment Scheme)
ทัง้ นี้ ไม่วา่ กองทุนดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษทั ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน Property และกองทุน infra ทีจ่ ดั ตัง้
ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ

หมายถึง กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ

กองทุน Infra

หมายถึง รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของประเทศต่าง ๆ ซึง่ ได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานต่างประเทศทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายต่างประเทศซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
ลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานตาม
1. ทัง้ นี้ ไม่วา่ กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานดังกล่าวจะจัดตัง้ ใน
รูปบริษทั ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

กองทุน LTF

หมายถึง กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน Property

หมายถึง กองทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ อยูใ่ นรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
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1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอ่ี ยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมในตลาดทุน
3. Foreign REIT
กองทุน UI

หมายถึง กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ
(Ultra AcCredited Investor Mutual Fund)

การลดความเสีย่ ง

หมายถึง การลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการลงทุนโดยการเข้าเป็ น
คูส่ ญ
ั ญาใน Derivatives ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร
(Speculate)
2. มีผลให้ความเสีย่ งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นการลดความเสีย่ งทัวไปและความเสี
่
ย่ งเฉพาะของ
ทรัพย์สนิ ทีต่ อ้ งการลดความเสีย่ ง
4. สามารถลดความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า

หมายถึง ทรัพย์สนิ ดังนี้
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือ
ตราสารอื่นทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ทอ่ี อกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษทีอ่ อกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
ออมสิน

เงินฝาก

เงินฝากอิสลาม

หมายถึง ข้อตกลงทีเ่ ป็ นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกั ษณะที่
เทียบเคียงได้กบั เงินฝาก โดยคู่สญ
ั ญาทีเ่ ทียบเคียงได้กบั ผู้
ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายทีเ่ ทียบเคียงได้
กับผูร้ บั ฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุม่ สินค้าโภคภัณฑ์

หมายถึง ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้ อ

หมายถึง ดัชนีทจ่ี ดั ทําขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สะท้อนอัตราเงินเฟ้ อ

ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน

หมายถึง ตราสารทางการเงินทีม่ เี งือ่ นไขให้แปลงสภาพเป็ นหุน้ ได้

ตราสารภาครัฐไทย

หมายถึง ตราสารดังนี้
1. ตั ๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกกู หรือหุน้ กู้ ทีก่ ระทรวงการคลัง
หรือ กองทุนฟื้ นฟูเป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

หมายถึง ตราสารทีม่ รี ปู แบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่
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รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือ
หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง
ประเทศ เป็ นผูอ้ อกหรือผูค้ ้าํ ประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่
ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ของประเทศนัน้
ตราสาร Basel III

หมายถึง ตราสารเพือ่ การนับเป็ นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่วา่
ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ทีม่ กี ารอ้างอิงจาก
หลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel
Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หมายถึง ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ทีจ่ ดั ให้มขี น้ึ เพือ่ การซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคําเสนอซือ้ เสนอขายหลักทรัพย์จากผูเ้ สนอ
ซือ้ หลายรายและผูเ้ สนอขายหลายราย
2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มรี ะบบ ซึง่ กําหนด
เกีย่ วกับวิธกี ารในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ไว้เป็ นการ
ล่วงหน้า โดยผูใ้ ห้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการ
ซือ้ ขายเป็ นประการอื่น และผูเ้ สนอซือ้ เสนอขายยินยอมที่
จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนัน้

ธปท.

หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ.

หมายถึง ธนาคารพาณิชย์

บค.

หมายถึง บริษทั เครดิตฟองซิเอร์

บง.

หมายถึง บริษทั เงินทุน

บล.

หมายถึง บริษทั หลักทรัพย์

บลจ.

หมายถึง บล. ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
จัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษทั จดทะเบียน

หมายถึง บริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั การจดทะเบียนหรือได้รบั การ
อนุญาตให้ทาํ การซือ้ ขายได้ใน SET

บริษทั ย่อย

หมายถึง บริษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการจัดทํางบ
การเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมทีม่ กี ารจัดทําและ
เปิ ดเผยล่าสุด ทัง้ นี้ หากไม่มงี บการเงินรวมให้พจิ ารณาตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ทีป่ รากฏในบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ล่าสุด

บริษทั ใหญ่

หมายถึง บริษทั ใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการจัดทํางบ
การเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมทีม่ กี ารจัดทําและ
เปิ ดเผยล่าสุด ทัง้ นี้ หากไม่มงี บการเงินรวมให้พจิ ารณาตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ทีป่ รากฏในบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ล่าสุด

แบบ Filing

หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี

5

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์

หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเ่ี กิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงซึง่
กําหนดให้เป็ นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกําหนดประเภท
หลักทรัพย์เพิม่ เติม (ฉบับที่ 6)

ผูม้ ภี าระผูกพัน

หมายถึง ผูท้ ม่ี ภี าระผูกพันในการชําระหนี้ตามตราสารทางการเงินใน
ฐานะผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั ่ าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ้าํ
ประกัน แล้วแต่กรณี

หน่วย CIS

หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพือ่ ผู้
ลงทุน ทีม่ ใิ ช่รายย่อย กองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย Infra

หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงสร้างพืน้ ฐานซึง่ อยู่
ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานต่างประเทศทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมาย ต่างประเทศซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุน
ในลักษณะ ทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานตาม
1. ทัง้ นี้ ไม่วา่ จะจัดตัง้ ในรูปบริษทั ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

หน่วย Property

หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ อยู่
ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอ่ี ยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมในตลาดทุน
3. Foreign REIT

หุน้ กูร้ ะยะสัน้

หมายถึง หุน้ กูท้ ม่ี กี าํ หนดเวลาชําระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก
หุน้ กู้

B/E

หมายถึง ตั ๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

Benchmark

หมายถึง ตัวชีว้ ดั ของกองทุน ซึง่ เป็ นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีทม่ี ี
การเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุนของกองทุนนัน้
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CIS Operator

หมายถึง บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผูท้ าํ หน้าทีบ่ ริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

Concentration Limit

หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการที่
ลงทุน

Counterparty Limit

หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนทีค่ สู่ ญ
ั ญา

CRA

หมายถึง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่
ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ทก่ี าํ หนดไว้เป็ นการ
เฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5

Credit Derivatives

หมายถึง Derivatives ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการเคลื่อนย้ายความเสีย่ งด้าน
เครดิตของทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั การประกันความเสีย่ งจากคูส่ ญ
ั ญา
ฝ่ ายหนึ่งไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดย
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งซึง่ มีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องชําระเงินให้แก่
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเมือ่ เกิดเหตุการณ์ทม่ี ผี ลต่อการชําระหนี้
(Credit Event) ของทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั การประกันความเสีย่ ง จะ
ได้รบั ผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพัน
ดังกล่าว

Credit Event

หมายถึง เหตุการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับความสามารถในการชําระหนี้ตามที่
ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

Credit Rating

หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือทีจ่ ดั ทําโดย CRA ซึง่ เป็ นการประเมิน
ความสามารถในการชําระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา

Currency Risk

หมายถึง ความเสีย่ งด้าน FX

Delta

หมายถึง อัตราเปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงของราคาตราสารหรือ
สัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่
กรณี

Derivatives

หมายถึง สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า

Derivatives on Organized Exchange

หมายถึง Derivatives ทีซ่ อ้ื ขายในศูนย์ซอ้ื ขาย Derivatives

Discount Rate

หมายถึง อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารทีม่ กี ารลงทุนทีจ่ ะใช้
ในการคํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนัน้

DW

หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants)

Foreign REIT

หมายถึง กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการทีป่ ระกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ ไม่วา่ กองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะ
จัดตัง้ ในรูปบริษทั ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
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FX

หมายถึง อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS

หมายถึง ประเทศกลุม่ อนุภมู ภิ าคลุม่ แม่น้ําโขง (Greater Mekong
Subregion) ซึง่ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

Group Limit

หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนํา
อัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ กิจการมา
คํานวณรวมกัน

Guarantor Rating

หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของผูม้ ภี าระผูกพันในฐานะผูร้ บั รอง
ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ้าํ ประกัน

International Scale

หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา Credit Rating ในระดับทีใ่ ช้เปรียบเทียบ
ระหว่างประเทศ

Investment Grade

หมายถึง Credit Rating ในระดับทีส่ ามารถลงทุนได้

IOSCO

หมายถึง International Organization of Securities Commissions

IPO

หมายถึง การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็ นการทัวไปในครั
่
ง้ แรก
(Initial Public Offering)

Issue Rating

หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ

Issuer Rating

หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารหรือคูส่ ญ
ั ญา

Market Price

หมายถึง มูลค่าตามราคาตลาด

MF

หมายถึง กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF

หมายถึง กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

National Scale

หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา Credit Rating ในระดับทีใ่ ช้เปรียบเทียบ
ภายในประเทศ

NAV

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (Net Asset Value)

Net Exposure

หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สนิ ไม่วา่ เป็ นการลงทุนโดยตรง
หรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาทีใ่ ห้
ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยูก่ บั ทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นผลให้กองทุนมี
ความเสีย่ งในทรัพย์สนิ นัน้

Non-retail MF

หมายถึง กองทุนรวมทีม่ ผี ถู้ อื หน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็ นผูล้ งทุนประเภท
สถาบัน ซึง่ อยูภ่ ายใต้บงั คับของประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุน
ทัวไป
่ กองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย กองทุนรวมเพือ่
ผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี
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Notional Amount

หมายถึง มูลค่าตามหน้าสัญญาของ Derivatives

Obligation

หมายถึง ประเภทและลักษณะของทรัพย์สนิ ทีข่ อ้ ตกลงตาม Credit
Derivatives อ้างอิงถึง (Obligation Category & Obligation
Characteristics)

Options

หมายถึง สัญญาทีม่ ลี กั ษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC Derivatives

หมายถึง Derivatives ซึง่ ซือ้ ขายนอกศูนย์ซอ้ื ขาย Derivatives

P/N

หมายถึง ตั ๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

Portfolio Duration

หมายถึง อายุเฉลีย่ ของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน ซึง่ ได้จากการคํานวณ
ค่าตามมาตรฐานสากล

Product Limit

หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามประเภททรัพย์สนิ

PVD

หมายถึง กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ (Provident Fund)

Regulated Market

หมายถึง ศูนย์กลางทีจ่ ดั ช่องทางการสือ่ สารระหว่างผูค้ า้ เพือ่ ให้เกิดการ
เจรจาต่อรองซือ้ ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ขอ้ มูล
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยูภ่ ายใต้
การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานทีท่ าํ หน้าทีก่ าํ กับ
ดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกับ
หลักทรัพย์

Repo

หมายถึง ธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืน (Repurchase
Agreement)

Retail MF

หมายถึง กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ (Retail Mutual Fund)

Reverse Repo

หมายถึง ธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repurchase
Agreement)

SBL

หมายถึง ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
(Securities Borrowing and Lending)

Securities Lending

หมายถึง ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์

SET

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Share Warrants

หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้

Single Entity Limit

หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคูส่ ญ
ั ญา

SIP

หมายถึง Specific Investment Products

SN

หมายถึง ตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
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Sovereign Rating

หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศทีผ่ อู้ อกตรา
สารมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ ซึง่ เป็ นการประเมินความเสีย่ งในการผิดนัดชําระ
หนี้ของรัฐบาลของประเทศนัน้

TBMA

หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market
Association)

TSFC

หมายถึง บล. ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
ให้สนิ เชื่อเพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance
Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

TSR

หมายถึง ใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ (Transferable
Subscription Right)

Underlying

หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อา้ งอิง

WFE

หมายถึง World Federation of Exchanges

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี
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1. ชื่อ ประเภท และอายุข องโครงการจัด การกองทุน รวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Principal Japanese Equity Fund
1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL JEQ
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้
1.6. การกําหนดอายุโครงการ : ไม่กาํ หนด
1.7. อายุโครงการ : ไม่กาํ หนด
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาํ หนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : ไม่กาํ หนด
1.9. เงือ่ นไข (อายุโครงการ) : ไม่กาํ หนด
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนรวมทีอ่ ยูร่ ะหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้
หรือหลังจากสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษทั จัดการ โดยจะพิจารณาชําระเงินคืน
ให้กบั ผูล้ งทุน โดยไม่นําทรัพย์สนิ ทีจ่ าํ หน่ายได้ไปจดทะเบียน ในกรณีท่ี
(ก) บริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรือไม่มตี ราสารทีส่ ามารถ
ลงทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ข) กรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงในเรือ่ งกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(ค) กรณีทไ่ี ม่สามารถลงทุนในกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV -- Japanese Equity Fund ได้ หรือไม่
สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ทีม่ นี โยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้เหมาะสม
(ง) กรณีทก่ี องทุนรวมมีจาํ นวนเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้ กองทุนเพือ่
ส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(จ) กรณีมเี หตุให้เชื่อว่าเพือ่ เป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
ทัง้ นี้ ในกรณียุตกิ ารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกบริษทั จัดการจะรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ถึงการยุตกิ ารขายหน่ วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ยุตกิ ารขายหน่ วยลงทุนนัน้ และให้การอนุ มตั จิ ดั ตัง้ กองทุน
สิน้ สุดลงในวันทีแ่ จ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพือ่ ผูล้ งทุนทัวไป
่
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จํา นวนเงิ น ทุน ของโครงการจัด การกองทุน รวม มูล ค่า ที่ต ราไว้ จํา นวน ประเภท ราคาของหน่ ว ยลงทุน ที่เสนอขาย :
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,500,000,000.00 บาท
2.2. เงือ่ นไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) :
ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษทั จัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุน
ของโครงการได้ไม่เกิน 225 ล้านบาท
2.3. มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 150,000,000.0000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายครัง้ แรก : 10.0000 บาท
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี
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2.6. มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสังซื
่ อ้ ครัง้ แรก : 5,000.00 บาท
2.7. มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสังซื
่ อ้ ครัง้ ถัดไป : 5,000.00 บาท
2.8. มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสังขายคื
่
น : ไม่กาํ หนด
2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสังขายคื
่
น : ไม่กาํ หนด
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ตํ่า : ไม่กาํ หนด
2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ตํ่า : ไม่กาํ หนด
2.12 รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นจํานวนมูลค่าขัน้ ตํ่าตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) ให้กบั ผูส้ งซื
ั ่ ้อ
หรือสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่ วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ ขายหน่วยลงทุน หรือตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกําหนดขึน้ ในอนาคต เพื่อ
เป็ นการอํานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุน
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการลดหรือเปลีย่ นแปลงมูลค่าขัน้ ตํ่าของการทํารายการสังซื
่ ้อและ/
หรือขายคืนหน่ วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถอื หน่ วยแล้ว เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการ
ขายหรือบริการต่าง ๆ หรือ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวขึน้ อยูก่ บั
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นสําคัญ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง
เงือ่ นไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าํ การของบริษทั จัดการ และ/
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
3. วัต ถุป ระสงค์ข องโครงการจัด การกองทุน รวม ชนิ ด กองทุน รวม ประเภทกองทุน รวม นโยบายการลงทุน ล กั ษณะ
พิ เศษ การลงทุน ในต่า งประเทศ การลงทุน ในสัญ ญาซื้อ ขายล่ว งหน้ า ประเภทและอัต ราส่ว นการลงทุน ในหล กั ทรัพย์
หรือ ทรัพย์สิ น อื่น หรือ การหาดอกผลโดยวิ ธ ีอ ื่น ที่จ ะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เป็ นทางเลือกในการลงทุนทีต่ อ้ งการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เพื่อให้ได้รบั ผลตอบแทนที่
เหมาะสมตามนโยบายการลงทุน โดยกองทุ นจะนํ าเงิน ไปลงทุน ในหน่ วยลงทุ นของกองทุน ต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว ซึง่ จะส่งผลให้ม ี net exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าวคิดเป็ นอัตราเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่
น้ อ ยกว่าร้อ ยละ 80 ของมูล ค่าทรัพ ย์สนิ สุท ธิข องกองทุ น ส่ว นที่เหลือ ลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์อ่ืน ใดที่ได้รบั ความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนควรมีความเข้าใจและสามารถรับความเสีย่ งของความผันผวนของการ
ลงทุนในต่างประเทศ
3.2. ประเภทกองทุนรวมตามนโยบายกองทุน : ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
กองทุนรวมหน่ วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : T. Rowe Price Funds SICAV -- Japanese Equity Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซือ้ ขายในประเทศ : ลักเซมเบิรก์ (LUXEMBOURG)
3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ: กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสีย่ งต่างประเทศ
3.5. นโยบายการกูย้ มื (ถ้ามี) : ไม่ม ี
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี

12

3.6. การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า : การลดความเสีย่ ง (Hedging)
3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) มุง่ หวังให้ผลประกอบการเคลื่นไหวตามดัชนีชว้ี ดั และในบาง
โอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชว้ี ดั
3.9. ดัชนีชว้ี ดั /อ้างอิง (Benchmark)
ดัชนี TOPIX Index สัดส่วน (%):100.00
การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับดัชนี TOPIX Index ซึง่ เป็ นตัวชีว้ ดั ของกองทุนหลักโดยอัตรา
ผลตอบแทนข้างต้นจะปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ น เพือ่ คํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันทีค่ าํ นวณผลตอบแทน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่
อยูภ่ ายใต้กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ าํ หนด
โดยบริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงวันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั ค่าอธิบายเกีย่ วกับตัวชีว้ ดั
และเหตุผลในการเปลีย่ นตัวชีว้ ดั ดังกล่าว
ผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้
อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั เพือ่ ให้เป็ นไปตามประกาศ เงือ่ นไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษทั
จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่ วกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทผ่ี อู้ อกตัวดัชนีของ
ตัวชีว้ ดั ไม่ได้จดั ทําหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษทั บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11. รายละเอียดเกีย่ วกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
1) กองทุน มีนโยบายการลงทุน ในหรือมีไว้ซ่ึงหน่ วยลงทุ นของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน เดียวคือ T.
Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund (ก องทุ น ห ลั ก ) ช นิ ด ห น่ วย ลงทุ น (Share Class) I
(JPY)โดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก์ และกองทุนหลักจัดตัง้ ตามเกณฑ์ UCITS โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย T.
Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l. และบริหารเงินลงทุนโดย T. Rowe Price International Ltd
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในระยะยาวผ่านการเติบโตของมูลค่าการลงทุน โดยมุ่งเน้ นลงทุนในหุ้นบริษทั ใน
ประเทศญี่ป่ ุน กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้ อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนในตราสารทุ นและที่
เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษทั ที่จดั ตัง้ ในประเทศญี่ป่ ุนหรือประกอบธุรกิจเป็ นส่วนใหญ่ท่ปี ระเทศญี่ป่ ุน โดย
ประเภทของหลักทรัพย์ท่ลี งทุนอาจจะรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุรมิ สิทธิ ์ Warrant American Depository Receipts
(ADRs) European Depository Receipts (EDRs) และ Global Depository Receipts (GDRs) และกองทุ น จะ
ลงทุนไม่เกิน 30% ในตราสารหนี้และตราสารตลาดเงิน
2) บริษทั จัดการจะส่งคําสังซื
่ อ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยใช้เงินสกุลเงินเยนญีป่ ่ นุ (JPY) แต่ต่อไปอาจ
เปลีย่ นเป็ นสกุลเงินอื่นได้ บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงสกุลเงินซือ้ ขายในกองทุนหลักตาม
ความเหมาะสม โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ น
สําคัญ
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ส่วนทีเ่ หลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ทม่ี ลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ในประเทศทีม่ อี ายุไม่
เกิน 1 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสํารองเงินไว้สําหรับการดําเนิ นงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของ
กองทุน และบริษทั จัดการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทัง้ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือ
การหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
3) ในส่วนของการลงทุนในประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลีย่ น (hedging) โดยขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ซึง่ พิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินใน
ขณะนัน้ และปั จจัยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม
หากผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาว่า การป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
หรือทําให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์ทอ่ี าจได้รบั ผูจ้ ดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นก็
ได้
ทัง้ นี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารที่มลี กั ษณะของสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง
(structured note) รวมถึงตราสารที่มอี นั ดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (issue/issuer) ตํ่ากว่าที่สามารถ
ลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (unrated securities) และตรา
สารทุนของบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities)
อนึ่ง ในกรณีทก่ี องทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity ทีจ่ ดทะเบียน
ในประเทศลักเซมเบิรก์ หรือกรณีท่บี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุนดังกล่าว ไม่เหมาะสมอีกต่อไป
เช่น กรณีทผ่ี ลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ทีม่ นี โยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน
อย่างมีนัยสําคัญ หรือติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลงอย่างมีนัยสําคัญ จนอาจมี
ผลกระทบต่อการลงทุนหรือค่าใช้จ่าย หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตามหนังสือชีช้ วนหรือโครงการ
หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานทีก่ ํากับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือ
เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบที่สง่ ผลต่อการดําเนินงานของกองทุนในฐานะผูล้ งทุน หรือในกรณีท่มี กี องทุนอื่นที่ม ี
นโยบายใกล้เคียงกันและตอบสนองนโยบายการลงทุ น ของกองทุ น และบริษัท เห็น ว่าการย้ายไปลงทุ น ในกองทุ น
ดังกล่าวเป็ นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็ นผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการขอ
สงวนสิทธิท่จี ะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มนี โยบายการลงทุนสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับ กองทุน
T. Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่ วยแล้ว ซึ่งในการพิจารณาลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศนัน้ บริษัทจัดการจะพิจารณาโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นหลัก ทัง้ นี้
บริษทั จัดการจะมีหนังสือแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนทีจ่ ะนําเงินไปลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศอื่นอย่างไรก็ตามหากบริษทั จัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดทีม่ นี โยบายสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ บริษทั จัดการอาจยกเลิกกองทุน หรือดําเนินการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพือ่ เปลีย่ นแปลง
นโยบายการลงทุนก็ได้
ในกรณี ท่กี องทุนหลัก มีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญ ญาของบริษัทที่มไิ ด้จดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลัก ทรัพ ย์ (Unlisted company) และ/หรือ ตราสารแห่ ง หนี้ ท่ี ไ ม่ ไ ด้ ร ับ การจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Unrated
securities) และ/หรือตราสารหนี้ทม่ี อี นั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในระดับทีต่ ่าํ กว่าอันดับความน่าเชื่อถือทีส่ ามารถลงทุนได้
(Non-investment grade) ในอัตราส่วนทีม่ ากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนต่างประเทศ บริษทั จัดการ
จะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศดังกล่าว เพื่อให้อตั ราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือ
สัญญาของบริษทั ทีม่ ไิ ด้จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ทไ่ี ม่ได้รบั การ
จัดอัน ดับ ความน่ าเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรือตราสารหนี้ ท่ีม ีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ต่ํากว่า
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อันดับความน่ าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) มีอตั ราส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี ดังนี้
1) บริษทั จัดการจะปรับลดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ที่รบั ทราบข้อมูลการลงทุน
หลัก ทรัพ ย์ ตราสาร และ/หรือสัญ ญาของบริษัทที่มไิ ด้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพ ย์ (Unlisted company)
และ/หรือตราสารแห่งหนี้ท่ไี ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรือตราสารหนี้ท่มี ี
อันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับทีต่ ่าํ กว่าอันดับความน่าเชื่อถือทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เกิน
ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนต่างประเทศ ยกเว้นกรณี ท่เี กิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณี
จําเป็ นและสมควร ทีท่ าํ ให้ไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษทั จัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิน้
โดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้เพื่อไม่ให้อตั ราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวเกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี
2) หากการดําเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก มีผลทําให้การลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ
(offshore investment) ซึง่ จะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในหน่ วย CIS ของกองทุนดังกล่าวโดยเฉลีย่ ในรอบ
ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนบริษทั จัดการจะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุน
ต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุ ประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิ ดพริน ซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี และมีคุณ สมบัติตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิน้ โดยไม่ชกั ช้า และ
จะแจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบต่อไป
3) หากเกิดกรณีใดๆที่ทําให้บริษทั จัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่แทน
กองทุนเดิมได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ ายหลักทรัพย์หรือ
ทรัพ ย์สนิ ที่เหลืออยู่ข องกองทุ น เพื่อคืน เงิน ตามจํานวนที่รวบรวมได้ห ลังหัก ค่าใช้จ่ายและสํา รองค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่ วยลงทุนทีถ่ อื ต่อจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายแล้วทัง้ หมดในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการอยูร่ ะหว่างการดําเนินการเปลีย่ น/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นําเรื่อง
การลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ (offshore investment) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ที่
เกี่ยวข้องกับความเสีย่ งต่างประเทศ โดยเฉลีย่ ในรอบปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
มาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกรณีท่กี องทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิลดลงใน
ลัก ษณะใดลัก ษณะหนึ่ ง ดัง ต่ อ ไปนี้ บริษั ท จัด การจะดํ า เนิ น การตามหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟี ดเดอร์ทม่ี ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ และปรากฎว่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนปลายทางทีก่ องทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์ไปลงทุนมีการลดลง
1. มีฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟี ดเดอร์
2. มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีตงั ้ แต่รอ้ ยละ 80 ขึน้ ไปของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟี ดเดอร์ โดยกองทุนต่างประเทศไม่มวี ตั ถุประสงค์การ
ลงทุนในทํานองเดียวกับกองทุนรวมดัชนีหรือกองทุนรวมอีทเี อฟ
การลดลงของมูลค่าทรัพย์สนิ ให้หมายความถึงการลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
1. มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนปลายทาง
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิด
เป็ นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนปลายทางนัน้
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เงือ่ นไข ในกรณีทก่ี องทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษทั จัดการดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเหตุทก่ี องทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สนิ ลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการขอบริษทั จัดการกองทุนรวม โดย
คํานึงถึงประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวมให้สาํ นักงานและผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทํา
การนับแต่วนั ทีม่ กี ารเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางทีป่ รากฎเหตุ
(2) ปฎิบตั ติ ามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีม่ กี ารเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางทีป่ รากฎเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สาํ นักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วนั ทีด่ าํ เนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ ส่ี นใจจะลงทุนเพือ่ ให้ผทู้ ส่ี นใจจะลงทุนรับรู้
และเข้าใจเกีย่ วกับสถานะของกองทุนรวม ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการให้บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการดําเนินการดังกล่าว
ทัง้ นี้ ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษทั จัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิ ์ในกรณีทม่ี กี ารดําเนินการเปลีย่ น/โอนย้าย/เลิกกองทุน กองทุนจะยกเว้นไม่นําเรือ่ งการลงทุน
หรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ (offshore investment) ซึ่งจะส่งผลให้ net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
ต่างประเทศโดยเฉลีย่ ในรอบปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการ
คัดเลือก และ/หรือ เตรียมการลงทุน และ/หรือ เลิกกองทุนดังกล่าว
กองทุนหลักทีก่ องทุนจะลงทุน คือ T. Rowe Price Funds SICAV -- Japanese Equity Fund มีรายละเอียด
ต่อไปนี้
ชื่อกองทุน
:T. Rowe Price Funds SICAV -- Japanese Equity Fund
Class
: Class I (JPY) (สําหรับผูล้ งทุนสถาบัน)
ประเภท
: กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ
: ไม่กาํ หนด
วันจัดตัง้ กองทุน
: 16 ธันวาคม 2005
จดทะเบียนประเทศ
: ลักเซมเบิรก์
สกุลเงินของกองทุน
: EUR
สกุลเงินของ Class ทีล่ งทุน
: JPY
วันทําการซือ้ ขาย
: ทุกวันทําการของธนาคารในลักแซมเบอร์ก
การจ่ายปั นผล
: ไม่จา่ ย
บริษทั จัดการ
: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l.
ผูบ้ ริหารเงินลงทุน
: T. Rowe Price International Ltd
ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน : JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
นโยบายการลงทุน
: เพื่อเพิ่มมูลค่าของการลงทุนในระยะยาวผ่านการเติบโตของมูลค่าการลงทุน
โดยกองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นบริษทั ในประเทศญี่ป่ ุน กองทุนจะลงทุนอย่าง
น้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนในตราสารทุนและที่เกี่ยวข้องกับ
ตราสารทุนของบริษทั ที่จดั ตัง้ ในประเทศญี่ป่ ุนหรือประกอบธุรกิจเป็ นส่วนใหญ่ท่ี
ประเทศญี่ป่ ุน โดยประเภทของหลักทรัพย์ท่ลี งทุนอาจจะรวมถึงหุน้ สามัญ หุน้ บุ
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ริ ม สิ ท ธิ ์ Warrant American Depository Receipts (ADRs) European
Depository Receipts (EDRs) และ Global Depository Receipts (GDRs) และ
กองทุนจะลงทุนไม่เกิน 30% ในตราสารหนี้และตราสารตลาดเงิน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives)เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพือ่
วัตถุประสงค์ในการลงทุน และใช้เพือ่ ป้ องกันความเสีย่ ง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยของกองทุนรวม
Management Fee
: 0.75%
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
: 0.10%
ค่าธรรมเนียมรวม (TER)
: 0.85%
ตัวชีว้ ดั (Reference index)
: TOPIX Index (Total Return Index)
Bloomberg ticker
: TRPJEIJ:LX
ISIN
: LU1823088627
กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV -- Japanese Equity Fund ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก์ เป็ นกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนทัวไป
่ (retail fund) และเป็ นกองทุนที่จดั ตัง้ ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิรก์ ซึ่ง เป็ นสมาชิกสามัญ
ของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็ น กองทุ น รวมประเภทเฮ็จ ฟั น ด์
(hedge fund)
รายละเอียดของกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV -- Japanese Equity Fund แปลมาจากหนังสือชีช้ วน (Master
Prospectus) ของกองทุนหลัก ท่านสามารถดูขอ้ มูลของกองทุนหลักเพิม่ เติมได้ท่ี www.troweprice.com
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศซึง่ จะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ความเสีย่ งต่างประเทศโดยเฉลีย่ ในรอบปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุน:
3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศ
บริษทั จัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต หรือประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกําหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีทค่ี ณะกรรมการก.ล.ต หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ
เพิม่ เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ส่ว นที่ 1 : ประเภทและคุณ สมบัติ ข องตราสารทางการเงิ น ทัวไป
่
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารหนี้
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตั ๋วเงินคลัง
1.1.3 หุน้ กู้ (ไม่รวมหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตั ๋วแลกเงิน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี

17

1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ กู้
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทม่ี ี Underlying เป็ นพันธบัตรหรือหุน้ กู้
ตราสารหนี้อ่นื ทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามทีส่ าํ นักงาน
กําหนดเพิม่ เติม
1.2 ตราสาร Basel III
2. คุณสมบัตขิ องตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สนิ ที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัตขิ องตราสารตามหลักเกณฑ์ทค่ี รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มขี อ้ กําหนดหรือเงือ่ นไขทีท่ าํ ให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลีย่ นมือได้ (รวมถึงกรณีทเ่ี ป็ น B/E P/N ทีม่ เี งือ่ นไขห้ามเปลีย่ นมือแต่กองทุนได้ดาํ เนินการให้
มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกําหนด หรือมีเงือ่ นไขให้กองทุนสามารถ
ขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
2.3 มีขอ้ มูลเกีย่ วกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพือ่ นํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สมํ่าเสมอ และมีขอ้ มูลราคาทีส่ ะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่
เชื่อถือได้ซง่ึ จัดทําตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีทเ่ี ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพือ่ ชําระหนี้การค้า B/E หรือ P/N
ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ งจ่
ั ่ ายหรือผูอ้ อกตั ๋ว ทัง้ จํานวน
รวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่ว นที่ 2 : ทรัพย์สิ น ประเภทหน่ ว ย CIS
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
กรณี เป็ น หน่ ว ยที่ก ารออกอยู่ภายใต้บ งั คับ กฎหมายไทย
1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทัวไปใน
่
ส่วนที่ 1 ข้อ 2
1.2 ในกรณีเป็ นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กบั การลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําทีล่ งทุนในทองคําแท่ง)
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF กองทุนสามารถลงทุนได้
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1.2.2 มีการลงทุนในทรัพ ย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี ํานวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
single entity limit ของกองทุนนัน้
1.2.3 มีก ารลงทุ น ในทรัพ ย์สนิ เมื่อใช้วิธีคํานวณตามสัด ส่วน (pro rata) แล้วได้ผ ลเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์
Product Limit สําหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของกองทุนนัน้
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Global Exposure Limit ของกองทุนนัน้
1.3 ในกรณีทก่ี องทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟี ดเดอร์
ส่ว นที่ 3 : ทรัพย์สิ น ประเภทเงิ น ฝากหรือ ตราสารเทีย บเท่า เงิ น ฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝาก ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 9
ส่ว นที่ 4 : ธุร กรรมประเภท Derivativeตามหล กั เกณฑ์ก ารลงทุน
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้ตอ้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังนี้
1.1 อัตราแลกเปลีย่ นเงิน
ในกรณี ท่ี derivatives อ้า งอิงกับ ราคาของ underlying ข้า งต้น ราคาที่อ้า งอิง ดังกล่ า วต้ อ งเป็ นราคา
ปั จจุ บ ัน (Spot Price) หรือ ราคาสัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (futures price) เท่ า นั ้น ทัง้ นี้ ราคาของ
underlying อื่นทีไ่ ม่ใช่ดชั นี หรือ underlying ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นทีย่ อมรับอย่าง
กว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงือ่ นไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมือ่
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกีย่ วกับการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีซ่ อ้ื ขายในศูนย์ซอ้ื ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized
Exchange)
2.2.2 กรณีเป็ นสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าซึง่ ซือ้ ขายนอกศูนย์ซอ้ื ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (OTC
Derivatives) ในประเทศไทย ต้องมีคสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีม่ กี ฎหมาย
เฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรือผูค้ า้ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
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2.3 ในกรณีทจ่ี ะต้องมีการชําระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมือ่ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าสิน้ สุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็ น
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่วา่ กองทุนจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ง่ มอบสินค้า
นัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชําระหนี้ตามภาระผูกพัน (Cover Rule)
บริษทั จัดการต้องจัดให้มที รัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องชําระหนี้ตามข้อตกลงเมือ่ derivatives สิน้ สุดลงไว้ตลอดเวลาทีไ่ ด้ลงทุนใน derivatives นัน้
และเป็ นไปตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสําหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ การลดความเสีย่ ง
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลดความเสีย่ ง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
5.1 ให้คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทุกวันที่
15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้
คํานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทําการถัดไป
5.2 ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ทส่ี ง่ ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยั สําคัญ ให้คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึ่งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
5.3 คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ derivatives เมือ่ บริษทั จัดการร้องขอได้
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในต่างประเทศ
บริษทั จัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์ เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
อย่างใดอย่างหนึ่ งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.หรือ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุ น กํ า หนดดังต่ อ ไปนี้ เว้น แต่ ในกรณี ท่ีค ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติม
ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ทัง้ นี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็ นการทํา
สัญญาในประเทศที่มหี น่ วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่เี ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO
หรือทีม่ กี ารซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิก WFE หรือเป็ นตราสารของบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ และเสนอขายใน
GMS
ส่ว นที่ 1 : ประเภทและคุณ สมบัติ ข องตราสารทางการเงิ น ต่า งประเทศทัวไป
่
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารทุนต่า งประเทศ ได้แก่
1.1.1 หุน้
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ (share warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ (Transferereble Subscription Right)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทม่ี ี underlying เป็ นหุน้ หรือ share warrants
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1.1.5 ตราสารทุนอื่นทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่ าํ นักงานกําหนดเพิม่ เติม
1.2 ตราสารหนี้ต ่า งประเทศ
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตั ๋วเงินคลัง
1.2.3 หุน้ กู้ (ไม่รวมหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตั ๋วแลกเงิน
1.2.5 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
1.2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ กู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทม่ี ี underlying เป็ นพันธบัตรหรือหุน้ กู้
1.2.8 ตราสารหนี้อ่นื ทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่ าํ นักงานกําหนดเพิม่ เติม
1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ
2. คุณสมบัตขิ องตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สนิ ที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัตขิ องตราสารตามหลักเกณฑ์ทค่ี รบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มขี อ้ กําหนดหรือเงือ่ นไขทีท่ าํ ให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลีย่ นมือได้ (รวมถึงกรณีทเ่ี ป็ น B/E P/N ทีม่ เี งือ่ นไขห้ามเปลีย่ นมือแต่กองทุนได้ดาํ เนินการให้ม ี
การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกําหนด หรือมีเงือ่ นไขให้กองทุนสามารถขายคืน
ผูอ้ อกตราสารได้)
2.3 มีขอ้ มูลเกีย่ วกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพือ่ นํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สมํ่าเสมอ และมีขอ้ มูลราคาทีส่ ะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้
ซึง่ จัดทําตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีทเ่ี ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพือ่ ชําระหนี้การค้า B/E หรือ P/N
ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ งจ่
ั ่ ายหรือผูอ้ อกตั ๋ว ทัง้ จํานวน
รวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่ว นที่ 2 : ทรัพย์สิ น ประเภทหน่ ว ย CIS ในต่า งประเทศ
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
กรณี เป็ น หน่ ว ยที่ก ารออกอยู่ภายใต้บ งั คับ กฎหมายต่า งประเทศ
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2.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทัวไป
่
ในส่วนที่ 1 ข้อ 2
2.2 เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
2.2.1. การออกและการเสนอขายอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่ าํ กับดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ซง่ึ เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็ นหน่วยของ
กองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ กี ารซือ้ ขายในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ
WFE
2.2.2. CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลทีเ่ ป็ นสมาชิก
สามัญของ IOSCO
2.2.3 ในกรณีท่ี MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าว
ต้องอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพือ่
ผูล้ งทุนรายย่อยของประเทศนัน้
2.3 ประเทศทีก่ าํ กับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุนอย่างเพียงพอทัง้ นี้
ตามรายชื่อประเทศทีส่ าํ นักงานกําหนด
2.4 ในกรณีเป็ นการลงทุนของ MF ในหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการ
กูย้ มื ไว้เฉพาะกรณีมเี หตุจาํ เป็ นในการบริหารสภาพคล่องเป็ นการชัวคราวเท่
่
านัน้ และมีนโยบายการลงทุน
ดังนี้ (ไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่ เป็ นกองทุนรวมทองคําทีล่ งทุนในทองคํา
แท่ง)
2.4.1 มีการลงทุ นในทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นประเภทและชนิ ดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ใน≥80% ของ
NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้
2.4.2 มีก ารลงทุ น ในทรัพ ย์ ส ิน เมื่อ ใช้วิธีคํ า นวณตามสัด ส่ว น (pro rata) แล้ว ได้ผ ลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF นัน้ ทัง้ นี้หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ใช้กบั กรณีทรัพย์สนิ ที่
เป็ น SIP
2.4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมือ่ ใช้วธิ คี าํ นวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ product limit สําหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของ MF นัน้
2.4.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF (investing
fund) นัน้
2.5 ในกรณีทก่ี องทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS
ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เว้นแต่เป็ นกรณี
ทีม่ คี วามจําเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็ น และค่าธรรมเนียมที่
เกีย่ วข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชีช้ วนด้วย
ส่ว นที่ 3 : ทรัพย์สิ น ประเภทเงิ น ฝากหรือ ตราสารเทีย บเท่า เงิ น ฝากต่า งประเทศ
ต้องเป็ นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝากต่างประเทศของผูร้ บั ฝาก
ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
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3. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 2
ส่ว นที่ 4 : ธุร กรรมประเภท Derivatives ตามหล กั เกณฑ์ก ารลงทุน
1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้ตอ้ งมี Underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างดังนี้
1.1 อัตราแลกเปลีย่ นเงิน
ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบนั
(spot price) หรือราคาสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ า (futures price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ Underlying อื่น ที่
ไม่ใช่ดชั นี หรือ Underlying ที่เป็ นองค์ป ระกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและ
เปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2 เงือ่ นไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน Derivatives ได้ต่อเมือ่
2.1 กรณี MFได้ระบุเกีย่ วกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่างชัดเจน
ในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.2.1 สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีซ่ อ้ื ขายในศูนย์ซอ้ื ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized
Exchange)
2.2.2 กรณีเป็ นสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าซึง่ ซือ้ ขายนอกศูนย์ซอ้ื ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (OTC Derivatives)
ในต่างประเทศ ต้องมีคสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าทีอ่ ยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ น
สมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจ่ี ะต้องมีการชําระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมือ่ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าสิน้ สุดลง สินค้านัน้ ต้อง
เป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่วา่ กองทุนจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ง่ มอบสินค้านัน้
ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชําระหนี้ตามภาระผูกพัน (Cover Rule)
บริษทั จัดการต้องจัดให้มที รัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระทีก่ องทุน
อาจต้องชําระหนี้ตามข้อตกลงเมือ่ Derivatives สิน้ สุดลงไว้ตลอดเวลาทีไ่ ด้ลงทุนใน Derivatives นัน้ และเป็ นไป
ตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสําหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ การลดความเสีย่ ง
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลดความเสีย่ ง การ
ลงทุนใน Derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสําหรับการลงทุนใน OTC Derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC Derivatives ดังนี้
5.1 ให้คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ Derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทุกวันที่ 15 และ
วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คาํ นวณและแจ้งมูลค่า
ยุตธิ รรมภายในวันทําการถัดไป
5.2 ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ทส่ี ง่ ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยั สําคัญ ให้คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
คํานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ Derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี
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5.3 คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ Derivatives เมือ่ บริษทั จัดการร้องขอได้
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ:
บริษทั จัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของ
กองทุนรวม ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีทส่ี าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ
ตลาดทุนประกาศแก้ไขเปลีย่ นแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษทั จัดการจะลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
ส่ว นที่ 1 : อัต ราส่ว นการลงทุน ที่ค าํ นวณตามผูอ้ อกทรัพย์สิ น หรือ คู่ส ญ
ั ญา (Single Entity Limit)
ประเภททรัพย์สิ น

ข้อ

อัต ราส่ว น (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จาํ กัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีม ี Credit Rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึน้ ไป

ไม่จาํ กัดอัตราส่วน

2.2 กรณีม ี Credit Rating อยูใ่ นระดับ Investment Grade
แต่ต่าํ กว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS

ใม่จาํ กัดอัตราส่วน

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ่ รู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี Credit Rating อยูใ่ นระดับ Investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีร่ ฐั บาล
เป็ นประกัน

5

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูง
ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ออกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ กว่า
(1) 10% หรือ
ธพ. ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย
(2) นํ้าหนักของตราสารทีล่ งทุน
5.2 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
ใน Benchmark + 5%
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียด
ตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ไม่เกิน 20%
(หรือ ไม่เกิน 10% เมื่อเป็ น การลงทุ น ใน
ต่ างป ระเท ศ ห รื อ ผู้ ม ี ภ าระผู ก พั น มี
ภู ม ิลํ า เนาอยู่ ต่ า งประเทศ โดยเลือ กใช้
Credit Rating แบบ National Scale ซึ่ ง
ประเทศนั น้ ต้ อ งมี Sovereign rating อยู่
ในระดับที่ Investment grade)

5.2.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าํ หนดวันชําระ ≤ 397 วัน นับ
แต่วนั ทีล่ งทุน ทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
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ประเภททรัพย์สิ น

ข้อ

อัต ราส่ว น (% ของ NAV)

5.2.3.2
5.2.3.3
5.2.3.4
5.2.3.5
5.2.3.6

ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
ธนาคารพัฒ นาวิสาหกิจ ขนาด และขนาดย่อ ม
แห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนํ าเข้าแห่งประเทศ
ไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี Credit Rating อยูใ่ นระดับ Investment Grade
5.5 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าํ หนดวันชําระหนี้ > 397 วัน นับแต่
วันทีล่ งทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated
market
6

ทรัพย์สนิ ดังนี้
6.1 ตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขาย หลักทรัพย์
สําหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผ่ อู้ อกตราสารอยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทําให้มกี ารเพิกถอนการเป็ น
หลักทรัพย์ซอ้ื ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนทีอ่ อกโดยบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ ซึง่ หุน้ ของบริษทั ดังกล่าวซือ้ ขายใน
กระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาํ หรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือ
ของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษทั
ทีอ่ ยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทําให้มกี ารเพิกถอนหุน้
ออกจากการซือ้ ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.3 หุน้ ทีอ่ ยูใ่ นระหว่าง IPO เพือ่ การจดทะเบียนซือ้ ขายตาม 6.1
6.4 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนัน้ ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตัง้ ขึน้
ตามกฎหมายต่ า งประเทศ (แต่ ไ ม่ ร วมสาขาของ ธพ.
ต่ า งประเทศที่ไ ด้ร บั อนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ ร กิจ ธพ. ใน
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ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูง
กว่า
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิ น

อัต ราส่ว น (% ของ NAV)

ประเทศไทย) หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผู้ อ อกเป็ นบริษั ท จดทะเบีย นใน SET หรือ ใน
ตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าํ หนดวันชําระหนี้ ≤
397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน และไม่ได้มลี กั ษณะ
ตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูม้ ภี าระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้อง บุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ี
ลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตามข้อ
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณี ท่เี ป็ นตราสารที่มกี ําหนดวันชําระหนี้ > 397 วัน
นับ แต่ วนั ที่ลงทุ น ต้อ งขึ้น ทะเบีย นหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
6.5 ธุรกรรมดังนี้ ทีค่ สู่ ญ
ั ญามี Credit Rating อยูใ่ นระดับ Investment
Grade
6.5.1 OTC Derivatives
7

ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กําหนดเกีย่ วกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝากผูอ้ อกตราสารหรือคูส่ ญ
ั ญา
แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือ่ การดําเนินงานของ MF
2. Derivatives on Organized Exchange
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ส่ว นที่ 2 : อัต ราส่ว นการลงทุน ที่ค าํ นวณตามกลุ่ม กิ จ การ (Group Limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิ น
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ กิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงิน
กับบริษทั ดังกล่าว

อัต ราส่ว น (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 25%
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
ใน Benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กําหนดเกีย่ วกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือ่ การดําเนินงานของกองทุน
2. Derivatives on Organized Exchange
ส่ว นที่ 3 : อัต ราส่ว นการลงทุน ที่ค าํ นวณตามประเภททรัพย์สิ น (Product Limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิ น

1

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ทีน่ ิตบิ ุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิตบิ ุคคล
ดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั ่ าย หรือคูส่ ญ
ั ญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิ ์มาจากคูส่ ญ
ั ญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

2

ทรัพย์สนิ ดังนี้
2.1 B/E P/N ทีม่ เี งือ่ นไขห้ามเปลีย่ นมือแต่ MF ได้ดาํ เนินการให้
มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารที่
กฎหมายกําหนด หรือมีเงือ่ นไขให้ MF สามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ รี ะยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 4 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตรา
สารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1
: อัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ
หรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี

อัต ราส่ว น (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ในรอบปี
บัญชี เว้นแต่เป็ น MF ทีม่ อี ายุ
โครงการ < 1 ปี ให้เฉลีย่ ตามรอบ
อายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ทีอ่ ายุ
กองทุน คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้ นี้
เฉพาะ MF ทีม่ อี ายุโครงการ ≥ 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%
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ข้อ

อัต ราส่ว น (% ของ NAV)

2.3.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment
grade หรือไม่ม ี credit rating
3

หน่วยลงทุน CIS ทีจ่ ดั ตัง้ ตามกฎหมายไทย

ไม่เกิน 20%

4

total SIP ซึง่ ได้แก่
4.1 ทรัพ ย์ ส ิน ตามข้อ 8 ในส่ ว นที่ 1 : อัต ราส่ ว นการลงทุ น ที่
คํ า นวณตามผู้ อ อกทรัพ ย์ ส ิน หรือ คู่ ส ัญ ญา (single entity
limit)
4.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุนหรือ Basel lII ทีม่ อี นั ดับ
ความน่าเชื่อทีต่ วั ตราสารและ/หรือผูอ้ อกตราสารทีต่ ่าํ กว่าที่
สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)

5

Derivatives ดังนี้
5.1 การเข้าทําธุรกรรม Derivatives ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ การลด
ความเสีย่ ง (Hedging)

รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ อี ยู่

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือ่ การดําเนินงานของกองทุนไม่มขี อ้ กําหนด
เกีย่ วกับ product limit
ส่ว นที่ 4 : อัต ราส่ว นการลงทุน ที่ค าํ นวณตามความมีส ่ว นได้เสีย ในกิ จ การที่ล งทุน (Concentration Limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิ น
หุน้ ของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

อัต ราส่ว น
กรณีทเ่ี ป็ นการลงทุนของ MF
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจาํ นวน
หุน้ ของบริษทั รวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
นัน้

2

ตราสารหนี้ ตราสาร Basel III ของผู้
ออกรายใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือ
ตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี

2.1 ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของมู ล ค่ า หนี้ ส ิน ทางการเงิน (financial liability)
ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญ ชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี้สนิ ดังกล่าว
ของเจ้าหนี้ทม่ี คี วามเกี่ยวข้องกับผูอ้ อก เช่น เงินกูย้ มื จากกิจการที่
เกีย่ วข้องกัน เป็ นต้น
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ูอ้ อกตราสารไม่มหี นี้สนิ ทางการเงินตามทีเ่ ปิ ดเผย
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด รวมถึงกรณียงั ไม่
ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง้ แรกของผูอ้ อกตราสาร ให้
ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารตามข้อนี้ของผูอ้ อกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีทผ่ี อู้ อก
ตราสารได้ม ีก ารยื่น แบบ filing ในลัก ษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิ น

อัต ราส่ว น
2.2 ในกรณีท่กี องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็ นตราสารที่ออก
ใหม่ แ ละมี credit rating อยู่ ใ นระดับ ตํ่ า กว่ า investment grade
หรือ ไม่ ม ี credit rating ให้ บลจ. ลงทุ น เพื่อ กองทุ น ภายใต้ ก าร
จัดการของ บลจ. รายเดียวกัน รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ี
ผู้อ อกตราสารได้ม ีก ารยื่น แบบ filing ในลัก ษณะเป็ นโครงการ
(bond issuance program) ให้ พิ จ า ร ณ า เป็ น ร า ย โค ร งก า ร
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารทีอ่ อกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศ
ไทย
7. ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10.สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
11.สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตาม 1. – 9.)

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF หรือ กองทุน CIS
ต่างประเทศ ทีอ่ อกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

“ทัง้ นี้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน เรือ่ ง การลงทุนของกองทุน”
หมายเหตุ: หนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability) ให้พจิ ารณาตามมาตรฐานการบัญชีทผ่ี อู้ อกตราสารดังกล่าวได้
จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ าํ หนดโดยคณะกรรมการ
กําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี
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ในระดับสากล เช่น International FinancialReporting Standards (IFRS) หรือ United States
GenerallyAccepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
ส่ว นที่ 5 : การดํา เนิ น การเมื่อ ทรัพย์สิ น ที่ล งทุน ขาดคุณ สมบัติ หรือ การลงทุน ไม่เป็ น ไปตามอัต ราส่ว นการลงทุน
1. ในกรณีทก่ี องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนด แต่ต่อมาทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนมีคุณสมบัตทิ เ่ี ปลีย่ นแปลงไป
จนเป็ นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษทั จัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกีย่ วกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันทีท่ รัพย์สนิ ขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว
ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทบ่ี ริษทั จัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตภิ ายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ แต่ตอ้ งไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วนั ทีท่ รัพย์สนิ นัน้ ขาดคุณสมบัติ
(3) เมือ่ บริษทั จัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตมิ คี ุณสมบัติ
เปลีย่ นแปลงไปจนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกีย่ วกับชื่อ
จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันทีไ่ ด้จาํ หน่ายทรัพย์สนิ นัน้ ออกไปหรือวันทีท่ รัพย์สนิ
มีการเปลีย่ นแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีและให้จดั ส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทัง้ จัดส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์
ภายในวันทําการถัดจากวันทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว
2. ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าํ หนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม่ บริษทั จัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกีย่ วกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ ารลงทุนไม่เป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทํา
การนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจน จัดเก็บสําเนารายงานไว้ทบ่ี ริษทั จัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนทีก่ าํ หนด
(3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าํ หนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ
แต่ตอ้ งไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทไ่ี ม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตาม
ประเภททรัพย์สนิ สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้
เงิน ตามอัตราส่วนการลงทุน (Product Limit)
(ข) ภายใน 90 วันนับแต่วนั สุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทําการดังกล่าว สําหรับกรณีอ่นื ใดนอกเหนือจากกรณี
ตามข้อ (3) (ก) เว้นแต่กรณีเป็ นกองทุนรวมตลาดเงิน
(4) เมือ่ บริษทั จัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ ําหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนได้ และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที่ม ี
การแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนัน้
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(5) ในกรณีท่กี องทุนมีหุ้นของบริษทั ใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการทีล่ งทุน (concentration limit) ตามทีก่ ําหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบตั ติ าม (1) (2) (3)
และ (4) แล้วบริษทั จัดการต้องดําเนินการดังนี้ดว้ ย
(ก) งดเว้นการใช้สทิ ธิออกเสียงในหุน้ จํานวนทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจาํ เป็ นและสมควรโดยได้รบั
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุน้ หรือลดการมีอาํ นาจควบคุม หรือยืน่ คําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซือ้ ในกรณีท่ี
ทรัพย์สนิ เป็ นหุน้ ของบริษทั จดทะเบียน และการได้มาซึง่ หุน้ ของบริษทั ดังกล่าวเป็ นผลให้กองทุนได้มาหรือ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั นัน้ จนถึงหรือข้ามจุดทีต่ อ้ งทําคําเสนอซือ้
ความในข้อ 2 มิให้นํามาใช้กบั กองทุนรวมฟี ดเดอร์ ในส่วนทีเ่ ป็ นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของ
กองทุนต่างประเทศทีไ่ ม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration
limit) โดยให้ดาํ เนินการตามทีก่ ําหนดในข้อ 3 หรือข้อ 4 แล้วแต่กรณี
3. ในกรณีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ทไ่ี ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ ก่อนวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit) เป็ นเวลา 5 วัน
ทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกีย่ วกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ครบ
ระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิม่ เติมโครงการเพื่อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟี ดเดอร์ดงั กล่าวที่
ได้จดทะเบียนไว้กบั สํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศจะเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าํ หนด
(3) ในกรณีทม่ี กี ารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศทีม่ ผี รู้ บั ผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษทั จัดการกองทุนรวม และมีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยอื่นใดจากกองทุนรวมฟี ดเดอร์หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนในลักษณะทีซ่ ้าํ ซ้อนกับกองทุนรวม
หรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบเกีย่ วกับ
ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็ นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยนัน้
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีทอ่ี ตั ราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟี ดเดอร์เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดแล้ว ให้จดั ทํารายงานข้อมูลเกีย่ วกับชื่อ
จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันทีอ่ ตั ราส่วนเป็ นไปตามทีก่ าํ หนด และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงานและผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันทีเ่ ป็ นไปตามทีก่ าํ หนดนัน้ ”
4. ในกรณีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ทไ่ี ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ หลังวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit) เป็ นเวลา 5 วัน
ทําการติดต่อกัน
(1) ดําเนินการตามข้อ 3 (1) และ (4)
(2) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
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(3) เมื่อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษทั จัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษทั จัดการกองทุนรวม
ลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าํ หนด”
5. ในกรณี ท่ีกองทุนมีการลงทุน เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุ น ที่กําหนดแต่ต่อมา มีกรณี ดงั ต่อไปนี้ จนเป็ น เหตุให้ไม่
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม
(1) กรณีทก่ี องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิจากการเป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ตามสัดส่วนทีม่ อี ยูเ่ ดิมนัน้
(2) กรณีทก่ี องทุนได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการบริจาค
6. ในกรณีท่มี เี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจําเป็ นอื่นใดทําให้บริษทั จัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษทั จัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์
ต่อผูล้ งทุน ให้บริษทั จัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุน
เป็ นสําคัญ และต้องส่งรายงานเกีย่ วกับการดําเนินการของบริษทั จัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่ อ้ งแก้ไขให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวทัง้ นี้ใน
การจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน บริษทั จัดการสามารถดําเนินการโดยวิธกี ารเผลแพร่บนเว็บไซด์ของ
บริษทั จัดการ หรือวิธกี ารอื่นๆ ตามทีบ่ ลจ.กําหนด
ส่ว นที่ 6 : การดํา เนิ น การเมื่อ การลงทุน ไม่เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุน ตามการจัด แบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีทก่ี องทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษทั จัดการ
ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
1.1 จัดทํารายงานเกีย่ วกับการลงทุนทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้ เหตุผลทีท่ าํ ให้มกี ารลงทุนไม่เป็ นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี ภายใน
วันทําการถัดจากวันทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทบ่ี ริษทั จัดการ
1.2 ดําเนินการแก้ไขให้สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนดในข้อ 2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีทก่ี ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษทั จัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนการ
ลงทุ น ของกองทุ น รวมไม่เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุ น เว้น แต่ บ ริษัท จัด การจะได้รบั มติจ ากผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ให้
เปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้ทางบริษทั จัดการจะไม่นบั ช่วงระยะเวลา 30 วัน
นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
ในการเปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการต้องจัดให้มวี ธิ กี ารในการให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หน่ วย
ลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธกี าร
ดังกล่า วต้อ งมีร ะยะเวลาเพีย งพอและเป็ นธรรมต่ อ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น รวมทัง้ เมื่อ ได้รบั มติจ ากผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ให้
เปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบริษทั จัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีท่คี รบกําหนด 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนการ
ลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มผี ลใช้บงั คับ บริษทั จัดการ
ต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้ เพิม่ เติม
4. การแบ่งชนิ ด หน่ ว ยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี
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5. การเสนอขายหน่ ว ยลงทุน ครัง้ แรก:
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
5.2.1 การขอรับหนังสือชีช้ วนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สําหรับผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชี
กองทุนรวม)
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะจัดส่งและดําเนินการให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน ที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน จัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป ข้อมูลสําคัญ พร้อมกับคําสังซื
่ ้อ
หน่วยลงทุนให้ผทู้ ส่ี นใจจะลงทุน และบริษทั จัดการจะจัดให้มหี นังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ทีท่ าํ
การทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการ
ซือ้ ขายหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มอื ผู้ลงทุน คําขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
(เฉพาะผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ได้ทท่ี ท่ี ําการทุกแห่ง
ของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ในวันและเวลาทําการ
สําหรับ ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุ น ที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญ ชีก องทุ น รวม จะต้องเปิ ดบัญ ชีก องทุ น รวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ด
บัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผสู้ งซื
ั ่ ้อ หน่ ว ยลงทุน เป็ น บุค คลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกําหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผส้ ู งซื
ั ่ ้อ หน่ ว ยลงทุน เป็ น นิ ติ บ คุ คล
สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อํานาจลงนามของนิตบิ ุคคล
ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ อี าํ นาจลงนามและเงือ่ นไขการลงนาม
สําเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี าํ นาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึง่ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) และสําเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอํานาจ และผูร้ บั มอบอํานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกําหนดเพิม่ เติมในอนาคต
5.2.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน
การสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืน
วิ ธ ีก ารสังซื
่ ้อ หน่ ว ยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนโดยกรอก รายละเอียด
ในคําสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนและเอกสารการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด (ถ้ามี) และนําส่งได้ท่ี
1. บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี

33

2. สําหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนทางโทรสาร
ได้
ในกรณี สงซื
ั ่ ้อโดยการสับ เปลี่ย นหน่ วยลงทุ นมาจากกองทุน รวมภายใต้การบริห ารของบริษัทจัดการ
ผูส้ นใจสามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยการสับเปลีย่ นหน่ วย
ลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
วัน เวลาสังซื
่ ้อ หน่ ว ยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนได้ระหว่างวันและเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ตามทีร่ ะบุในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ผูส้ งซื
ั ่ อ้ สามารถทําการ
สังซื
่ อ้ ได้จนถึงวันทําการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ในกรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนมา
จากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ผูส้ งซื
ั ่ อ้ สามารถทําการสังซื
่ อ้ ได้จนถึงวันทําการ
สุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้ แรก ในกรณีทส่ี ามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจํานวนเงินทุนโครงการทีก่ าํ หนดใน
รายละเอียดโครงการกองทุนรวม
ราคาสังซื
่ ้อ หน่ ว ยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อ
หน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยต้องสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนไม่ต่าํ กว่า
5,000 บาท
ราคาสังซื
่ ้อ กรณี ส บั เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใช้ราคาขายทีค่ าํ นวณได้เมื่อสิน้ วันทําการทีไ่ ด้รบั เงินจาก
กองทุนต้นทาง เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะสับเปลีย่ นเข้า
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะถือว่าวันทีค่ าํ สังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มคี วามสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อ
เป็ นวันทําการขายหน่ วยลงทุนที่บริษทั จัดการได้รบั คําสังซื
่ ้อ หรือคําสังสั
่ บเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่
บริษทั จัดการกําหนด (ถ้ามี) ทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้น
ทาง
การส่งคํา สังซื
่ ้อ และชํา ระค่า ซื้อ หน่ ว ยลงทุน
1. ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนจะต้องชําระราคาซื้อหน่ วยลงทุนทัง้ จํานวนด้วยเงิน ในกรณีท่ผี ูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ขายคืน หน่ วยลงทุ น ของกองทุ น รวมอื่น ของบริษัท จัด การเพื่อซื้อหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น รวมนี้
บริษทั จัดการอาจดําเนินการให้มกี ารหักกลบกันก็ได้
2. ผูส้ นใจลงทุนสามารถส่งคําสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด (ถ้า
มี) พร้อมชําระราคาซือ้ หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจํานวนทีร่ ะบุในคําสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุน ได้ทบ่ี ริษทั
จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืน โดยชําระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ (เช็คหรือดราฟต์ ขีด
คร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายบัญชีเงินฝากซึ่งบริษทั จัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุน)
คําสังหั
่ กบัญชีธนาคาร หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ
สําหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายบัญ ชีเงิน ฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญ ชีอ่ืนใดที่บริษัท
จัดการเปิ ดไว้เพือ่ รับเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี

34

(1) กรณี ซ้ือหน่ วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญ ชีออม
ทรัพย์ ชื่อบัญชี “บัญชีจองซือ้ กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต”้ี
(2) กรณีซ้อื หน่ วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคารซี
ไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิลเพื่อ
จองซือ้ กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต”้ี
(3) บัญ ชีอ่ืน ใดที่บ ริษัท จัด การเปิ ด ไว้เพื่อรับ เงิน ค่า จองซื้อ หน่ วยลงทุ น ของกองทุ น โดยบริษัท
จัดการจะระบุรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไข
โครงการ
ทัง้ นี้การชําระค่าซื้อหน่ วยลงทุนที่ไม่ใช่การชําระด้วยเงินสด บริษทั จัดการจะต้องสามารถเรียกเก็บ
เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษทั จัดการจะยกเลิกรายการสังซื
่ อ้ นัน้
สําหรับผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนทางโทรสาร
ได้ โดยกรอกรายละเอียดในคําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนและเอกสารการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนที่บริษทั จัดการ
กําหนด และหลักฐานการชําระค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ตามวิธกี ารที่บริษทั จัดการยอมรับ ส่งโทรสาร
ไปยังบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
3. เมื่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนได้รบั คําสังซื
่ อ้ และได้รบั ชําระเงินค่าซือ้ หน่วย
ลงทุนจากผูส้ งซื
ั ่ อ้ เรียบร้อยแล้ว บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนจะมอบสําเนาคํา
สังซื
่ อ้ ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสังซื
่ อ้ ทางโทรสาร
ในกรณีสงซื
ั ่ อ้ โดยการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
ผู้สนใจสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนสามารถนํ าเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหาร
ของบริษทั จัดการ มาชําระค่าซือ้ หน่ วยลงทุนของ “กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้”ี ซึ่งเป็ น
กองทุนเปิ ดปลายทาง ภายใน 2 วันทําการนับแต่วนั ทีท่ ่รี ะบุในใบคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นได้ถงึ วันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
หากวันที่ทร่ี ะบุในใบคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุน ตรงกับวันทําการสุดท้ายของการเสนอขายหน่ วย
ลงทุนครัง้ แรก กองทุนเปิ ดปลายทางจะได้รบั ชําระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนหลังจากทีไ่ ด้เปิ ดการเสนอ
ขายไปแล้ว โดยบริษัทจัดการจะถือว่าผู้สงซื
ั ่ ้อทําการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนตามวันที่ท่รี ะบุในใบคําสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่รบั คําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนโดยการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนมาจากกองทุน
รวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการในกรณีเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยโดยรวม
5.2.3 เงือ่ นไขในการขายหน่วยลงทุน
5.2.3.1 การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อคําสังซื
่ ้อถูกต้องครบถ้วน และบริษทั จัดการ
ได้รบั เงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน และบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ทํารายการเพื่อจัดสรรหน่ วย
ลงทุนให้ผูส้ งซื
ั ่ ้อแล้ว สิทธิของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการซื้อหน่ วยลงทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้วเท่านัน้
ทัง้ นี้ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซือ้ หน่วยทุน
ไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาํ เนินการเป็ นอย่างอื่นได้
5.2.3.2 ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะ
ไม่ขายหน่ วยลงทุนให้กบั ผู้สงซื
ั ่ ้อนัน้ และกรณี ท่เี ป็ นเช็คหรือดราฟต์ บริษัทจัดการจะส่งเช็คหรือ
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ดราฟต์นัน้ คืน ให้ก บั ผู้สงซื
ั ่ ้อภายใน 15 วัน นับ แต่ วนั ปิ ด การเสนอขายหน่ วยลงทุ น ครัง้ แรก ทัง้ นี้
บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนดําเนิ นการดังกล่าวแทนบริษัท
จัดการได้
5.2.3.3 ในกรณีท่บี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคําสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
โดยรวม หรือทําให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือ
กองทุ น บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิท่ีจ ะไม่ ดํา เนิ น การตามคํ า สังซื
่ ้ อ หน่ ว ยลงทุ น นั น้ ๆ โดยไม่
จําเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ อ้ ก่อนการดําเนินการ
5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
1. ในกรณีทจ่ี าํ นวนเงินทีร่ ะบุในคําสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนของผูส้ งซื
ั ่ อ้ ไม่ตรงกับจํานวนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั
จัดการสามารถเรียกเก็บได้จริง บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินทีบ่ ริษทั
จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนได้จริง
2. บริษัท จัด การจะจัด สรรหน่ ว ยลงทุ น ให้แ ก่ ผู้ส งซื
ั ่ ้ อ หน่ ว ยลงทุ น ตามวัน ที่ได้ร บั คําสังซื
่ ้อ หน่ ว ยลงทุ น โดย
พิจารณาตามวันทีส่ งซื
ั ่ อ้ และได้รบั ชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีสงซื
ั ่ อ้ โดยการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
1. บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนตามจํานวนที่สงซื
ั ่ ้อ ทีไ่ ด้ระบุในใบคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุน โดย
พิจารณาตามวันที่ได้รบั ใบคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุน และ/หรือ วันที่ระบุในใบคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วย
ลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน ตามคําสังซื
่ ้อที่สมบูรณ์ และบริษัทจัดการ
ได้รบั ชําระเงินค่าซือ้ หน่ วยลงทุนแล้ว ในกรณีทก่ี ารสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนนัน้ มีผลให้จาํ นวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทั จัดการจะ
จัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อ โดยใช้หลักการ “สังซื
่ ้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รบั คําสังซื
่ ้อหน่ วย
ลงทุนและได้รบั ชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีทม่ี กี ารสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่ วย
ลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษทั จัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีส่ งซื
ั ่ ้อ
และที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อ (Pro Rata) ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการพิจารณาตามความเหมาะสมโดยไม่
จําเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณี ท่ีบ ริษัท จัด การพิจารณาเห็น ว่า คําสังซื
่ ้อ ใดจะมีผ ลกระทบต่ อ กองทุ น หรือ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น
โดยรวม หรือทําให้เกิด ความเสี่ย งทางกฎหมาย หรือ ความเสี่ยงต่ อ ชื่อเสีย งของบริษัท จัด การหรือ
กองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่ วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่
จําเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ อ้ ก่อนการดําเนินการ
5.2.5 การคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน
5.2.5.1 เมือ่ สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรก หากปรากฏกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้
การอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมนัน้ สิน้ สุดลง
(1) ในกรณี ท่เี ป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัวไปมี
่
การจําหน่ ายหน่ วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึง 35
ราย
(2) ในกรณีทม่ี กี ารจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด
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5.2.5.2

5.2.5.3

(3) ในกรณีทม่ี เี หตุอนั จําเป็ นและสมควร ทําให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามนโยบายการ
ลงทุนและวัตถุประสงค์ของกองทุนได้
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนรวมที่อยู่ระหว่าง หรือหลังจากการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยบริษทั จัดการจะรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึง
การยุตกิ ารขายหน่ วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ยุตกิ ารขายหน่ วยลงทุนนัน้ และให้การอนุ มตั ิ
จัดตัง้ กองทุนสิน้ สุดลงในวันทีแ่ จ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้ จากเงินที่ได้รบั
จากการจําหน่ ายหน่ วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซื้อหน่ วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลา
การเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น นัน้ ตามสัด ส่ว นของเงิน ค่า จองซื้อ หน่ ว ยลงทุ น หากบริษัท จัด การไม่
สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ ภายในกําหนดเวลานัน้ ได้อนั เนื่องจากความผิดพลาดของบริษัท
จัดการเอง บริษัท จัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ด ครึ่งต่อปี นับ แต่ วนั ที่ค รบ
กําหนดเวลานัน้ จนถึงวันทีบ่ ริษทั จัดการชําระเงินค่าจองซือ้ จนครบถ้วน
เพื่อประโยชน์ในการคํานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่
ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะดําเนินการคืนเงินค่าซือ้ หน่ วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือเห็นชอบให้บริษทั จัดการดําเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ในกรณีทก่ี ารสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนมีผลให้จาํ นวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่ วยลงทุนที่
จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใด ทีเ่ ป็ นเหตุให้บริษทั จัดการจัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จดั สรรทัง้ หมด บริษทั จัดการจะคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนส่วนทีไ่ ม่ได้
รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่มดี อกเบีย้ ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีทส่ี มควรและจําเป็ นจนทําให้ไม่สามารถ
คืนเงินดังกล่าวได้ตามระยะเวลาข้างต้น
วิ ธ ีก ารจ่า ยคืน เงิ น ค่า ซื้อ หน่ ว ยลงทุน
บริษทั จัดการจะโอนเงินหรือชําระเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะผูส้ งซื
ั ่ อ้ ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อ ตามรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน ในกรณีทไ่ี ม่ม ี
รายละเอียดระบุในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่า
สังซื
่ ้อตามวิธกี ารในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะพิจารณา
จ่ายคืน เงิน ดังกล่าวด้วยวิธีก ารที่บริษัทจัดการเห็น สมควร ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เป็ นผูด้ ําเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแทนบริษทั
จัดการได้
เงื่อ นไขอื่น ๆ
กรณีผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนส่งคําสังซื
่ ้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และ
หรือไม่ชดั เจน และบริษทั จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ดาํ เนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคําสังซื
่ ้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการ
ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่มกี ารส่งคําสังซื
่ ้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษทั จัดการได้ดําเนินการตาม
คําสังซื
่ ้อทางโทรสารของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือ
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บริษัทจัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนได้
มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดําเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
6. การเสนอขายภายหล งั การเสนอขายครัง้ แรก:
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- หรือวิธกี ารอื่นๆ เพือ่ เป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
บริษัท จัด การจะเริ่ม เสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 15 วัน ทําการ
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
6.2.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปิ ดบัญ ชีก องทุนรวม (สําหรับผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน ที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญ ชี
กองทุนรวม)
6.2.1.1 ในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะจัดส่งและดําเนินการให้ผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน จัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป ข้อมูลสําคัญ ที่ผู้
ลงทุนควรทราบ พร้อมกับคําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนให้ผูท้ ่สี นใจจะลงทุน และบริษทั จัดการจะจัดให้ม ี
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อ
ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีช้ วน คู่มอื ผูล้ งทุน คําขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ งซื
ั ่ อ้
หน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญ ชีกองทุนรวม) คําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ได้ท่ที ่ที ําการทุกแห่งของ
บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ในวัน และเวลาทําการ หรือช่องทางอื่น ที่
บริษทั จัดการอาจแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต
6.2.1.2 สําหรับผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการ
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผสู้ งซื
ั ่ ้อ หน่ ว ยลงทุน เป็ น บุค คลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกําหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผส้ ู งซื
ั ่ ้อ หน่ ว ยลงทุน เป็ น นิ ติ บ คุ คล


สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึง่ ลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยผูม้ อี าํ นาจลงนามของนิตบิ ุคคล
 ตัวอย่างลายมือชื่อผูม
้ อี าํ นาจลงนามและเงือ่ นไขการลงนาม
 สําเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อี าํ นาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึง่ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
 หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) และสําเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อบอํานาจ และผูร้ บั มอบอํานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกําหนดเพิม่ เติมในอนาคต
6.2.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน
6.2.2.1 การสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
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วิ ธ ีก ารสังซื
่ ้อ หน่ ว ยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนและเอกสาร
ประกอบการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด (ถ้ามี) และนําส่งได้ท่ี
1. บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
2. สําหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนทาง
โทรสารได้ หรือ
3. วิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกําหนดขึน้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
วัน เวลาสังซื
่ ้อ หน่ ว ยลงทุน
ผู้ส นใจลงทุ น สามารถสังซื
่ ้ อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ทุ ก วัน ทํ า การขายหน่ วยลงทุ น ในเวลาทํา การของ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ระหว่างเวลาเริม่ ทําการถึง 15.30 น. โดยบริษทั จัดการจะกําหนดวันเริม่ ทํา
การขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนเป็ นวันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย
และวันทําการของประเทศของกองทุนหลัก และวันทําการของประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้า
มี) และวันทําการที่บริษัทจัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซื้อขายหน่ วยลงทุนจาก
กองทุนหลัก (ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทําการซื้อขายหน่ วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิ ดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงวันและเวลาทําการรับคําสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน
ดังกล่าว ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ
ณ สํานักงานของบริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
ราคาสังซื
่ ้อ หน่ ว ยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ าํ นวณได้ ภายใน 2 วันทํา
การ หลังจากวันทําการขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนไม่ต่าํ กว่า 5,000 บาท
การส่งคํา สังซื
่ ้อ และชํา ระค่า ซื้อ หน่ ว ยลงทุน
1. ผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่ วยลงทุนจะต้องชําระราคาซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ จํานวนด้วยเงิน ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วย
ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการเพือ่ ซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนี้ บริษทั จัดการอาจดําเนินการให้มกี ารหักกลบกันก็ได้
2. ผูส้ นใจลงทุนสามารถส่งคําสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามทีบ่ ริษทั จัดการ
กําหนด (ถ้ามี) พร้อมชําระราคาซือ้ หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจํานวนทีร่ ะบุในคําสังซื
่ อ้ หน่วย
ลงทุน ได้ทบ่ี ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืน โดยชําระด้วยเงินสด เช็ค
ดราฟต์ คําสังหั
่ กบัญชีธนาคาร หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ
สําหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั
จัดการเปิ ดไว้เพือ่ รับเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณีซ้อื หน่ วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญชี กระแส
รายวัน ชื่อบัญชี “บลจ.รินซิเพิล”
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(2)

กรณีซ้อื หน่ วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคารซี
ไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญ ชีกระแสรายวัน ชื่อบัญ ชี “บลจ.พรินซิเพิล
เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน”
(3) บัญชีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดไว้เพือ่ รับเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษทั จัดการจะ
ระบุรายละเอียดไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
ทัง้ นี้การชําระค่าซือ้ หน่วยลงทุนทีไ่ ม่ใช่การชําระด้วยเงินสด บริษทั จัดการจะต้องสามารถเรียกเก็บเงิน
ค่าซือ้ หน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษทั จัดการจะยกเลิกรายการสังซื
่ อ้ นัน้
สําหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนทางโทรสารได้
โดยกรอกรายละเอียดในคําสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนและเอกสารการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด
(ถ้ามี) ส่งโทรสารพร้อมหลักฐานการชําระค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ ไป
ยังบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
3. เมือ่ บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนได้รบั คําสังซื
่ อ้ และได้รบั ชําระเงินค่าซือ้ หน่วย
ลงทุนจากผูส้ งซื
ั ่ อ้ เรียบร้อยแล้ว บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนจะมอบสําเนาคํา
สังซื
่ อ้ ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสังซื
่ อ้ ทางโทรสาร
6.2.3 เงือ่ นไขในการขายหน่วยลงทุน
6.2.3.1 การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อคําสังซื
่ ้อถูก ต้องครบถ้วน และบริษัท
จัดการได้รบั เงิน ค่าซื้อหน่ วยลงทุ น และบริษัท จัดการหรือนายทะเบีย นได้ทํารายการเพื่อ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ อ้ แล้ว สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียน
หน่ วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อหน่ วยลงทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่ วยลงทุ นแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ ผู้สงซื
ั ่ ้อ หน่ วยลงทุนจะยกเลิก หรือเพิกถอนการสังซื
่ ้อหน่ วย
ลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่ วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุ ญาตให้ดําเนินการเป็ น
อย่างอื่นได้
ในกรณีท่กี ารชําระเงินด้วยคําสังหั
่ กบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าว ถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินจากธนาคารของผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะระงับการขาย
หน่ วยลงทุนแก่ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนนัน้ และจะดําเนินการนํ าส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนแก่ผู้
สังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ภายในวันทําการถัดจากวันที่ได้รบั เช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนจากธนาคาร
ผูเ้ รียกเก็บ ทัง้ นี้บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนดําเนินการ
ดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
6.2.3.2 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่รบั คําสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ อ้ ก่อนการดําเนินการ
6.2.3.3 ในกรณีท่บี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคําสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถอื หน่ วย
ลงทุนโดยรวม หรือทําให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั
จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่ดําเนินการตามคําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
นัน้ ๆ โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ อ้ ก่อนการดําเนินการ
6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
6.2.4.1 บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน ตามคําสังซื
่ ้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั
จัด การได้รบั ชําระเงิน ค่าซื้อหน่ วยลงทุ น แล้ว ในกรณี ท่ีการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุ น นัน้ มีผ ลให้
จํานวนหน่ วยลงทุ นของกองทุน เกินกว่าจํานวนหน่ วยลงทุน ที่จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงาน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี

40

6.2.5

คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท จัดการจะจัด สรรหน่ วยลงทุ น ให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อ โดยใช้ห ลักการ
“สังซื
่ ้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รบั คําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนและได้ชําระค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว
หากในกรณีท่มี กี ารสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่ วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร
บริษทั จัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจํานวนหน่ วยลงทุนทีส่ งซื
ั ่ อ้ และทีส่ ามารถจัดสรร
ได้ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ อ้ (Pro Rata)
6.2.4.2 ในกรณี ท่ีจํานวนเงินที่ระบุในคําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อไม่ตรงกับจํานวนเงินค่าซื้อ
หน่ วยลงทุ น ที่บ ริษัท จัด การสามารถเรีย กเก็บ ได้จ ริงในวัน ทําการขายที่บ ริษัท จัด การทํา
รายการ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการ
สามารถเรียกเก็บเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนได้จริง
6.2.4.3 บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะเพิม่ จํานวนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั การจัดสรรแล้วให้แก่ผู้ถอื
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วย
ลงทุนของคําสังซื
่ อ้ นัน้ ๆ
6.2.4.4 ในกรณีท่บี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคําสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถอื หน่ วย
ลงทุนโดยรวม หรือทําให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั
จัด การหรือกองทุ น บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิท่ีจ ะจัด สรรหรือไม่จดั สรรหน่ วยลงทุ น แต่
บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ อ้ ก่อนการดําเนินการ
การคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน
ในกรณีท่กี ารสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่ วยลงทุนที่จด
ทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใด ที่เป็ นเหตุให้บริษทั จัดการจัดสรรหน่ วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จดั สรรทัง้ หมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบั การ
จัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่มดี อกเบีย้ ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทําการขายหน่ วย
ลงทุนนัน้
วิ ธ ีก ารจ่า ยคืน เงิ น ค่า ซื้อ หน่ ว ยลงทุน
บริษทั จัดการจะโอนเงิน นํ าฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สงซื
ั ่ ้อ หรือชําระเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะ
ผูส้ งซื
ั ่ ้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อ หรือวิธกี ารอื่นใดที่บริษทั จัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของ
ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน ในกรณีทไ่ี ม่มรี ายละเอียดระบุในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั
จัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสังซื
่ ้อตามวิธกี ารในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อได้ บริษทั จัดการขอ
สงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้บริษทั จัดการอาจ
มอบหมายให้ผสู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ ําเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนแทน
บริษทั จัดการได้
เงื่อ นไขอื่น ๆ
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน
โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี ําการทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่ วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวก
ให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า
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7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าํ การทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ น
การขายหรือ รับ ซื้อ คืน ที่ใช้ในการซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น เช่ น การเพิ่ม เติม วิธีก ารซื้อ หน่ ว ยลงทุ น
ดังต่อไปนี้
2.1 การซื้อ หน่ ว ยลงทุ น แบบอัต โนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อ ให้ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น
สามารถสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนได้เป็ นประจําอย่างสมํ่าเสมอ
2.2 การซื้อหน่ วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้
วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอน
เงิ น อั ต โนมั ติ (automatic teller machine) บริ ก ารธนาคารทางโทรศั พ ท์ (telebanking)
อิน เทอร์เน็ ต หรือ สื่อ อื่น ใดที่ม ีล กั ษณะเดีย วกัน ทัง้ นี้ ก ารให้บ ริก ารดังกล่า วจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทส่ี าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
2.3 การซือ้ หน่วยลงทุนวิธกี ารอื่นๆ ตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาํ ได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการขายหน่ วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของผู้ถอื หน่ วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ่ี ทําการทุกแห่ง
ของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
4. กรณีผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนส่งคําสังซื
่ ้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และ
หรือไม่ชดั เจน และบริษทั จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ดาํ เนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคําสังซื
่ ้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการ
ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่มกี ารส่งคําสังซื
่ ้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษทั จัดการได้ดําเนินการตาม
คําสังซื
่ ้อทางโทรสารของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือ
บริษัทจัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนได้
มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดําเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่มยี อดคงเหลือและไม่มกี าร
ทําธุรกรรมใดๆ เป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6. บริษทั จัดการจะไม่ขายหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ตามคําสังซื
่ ้อหรือคําสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการขาย
หน่วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ
7. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะหยุดรับคําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนชัวคราว
่
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นสําคัญ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ทราบล่ว งหน้ า และบริษัท จัด การจะติด ประกาศรายละเอีย ดดังกล่า ว
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดําเนินการทีท่ าํ การทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อ
ของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั
จัดการ เว้นแต่กรณีทเ่ี กิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาํ เป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้ง
การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที
6.3 การสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน : ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
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7. การรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุน
7.1. ช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- หรือวิธกี ารอื่นๆ เพือ่ เป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
บริษทั จัดการจะเริม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกภายใน 30 วันทําการนับตัง้ แต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
7.3. วิธกี ารรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รายละเอียดวิธกี ารรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
วิ ธ ีก ารรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนเงินหรือเป็ นจํานวนหน่ วยลงทุน อย่างใดอย่างหนึ่ง โดย
กรอกรายละเอียดในคําสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน (ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถขอรับใบคําสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนได้ท่ี
บริษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทําการ หรือช่องทางอื่น ทีบ่ ริษทั จัดการอาจแจ้ง
เพิม่ เติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการขายคืนหน่ วยลงทุนที่บริษทั จัดการกําหนด (ถ้ามี) และนํ าส่งได้ท่ี
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหรือสามารถส่งคําสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนทางโทรสารไปยัง
บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
เอกสารประกอบการสังขายคื
่
น หน่ ว ยลงทุน
ผูส้ งขายคื
ั่
นหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งคําสังขายคื
่
นพร้อมเอกสารประกอบต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั
จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผสู้ งขายคื
ั่
น หน่ ว ยลงทุน เป็ น บุค คลธรรมดา
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกําหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผส้ ู งขายคื
ั่
น หน่ ว ยลงทุน เป็ น นิ ติ บ คุ คล
 สําเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี าํ นาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึง่ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
 หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) และสําเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอํานาจ และผูร้ บั มอบอํานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกําหนดเพิม่ เติมในอนาคต
วัน เวลารับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ ทําการถึง
เวลา 15.00 น.
บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นวันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทําการของ
ประเทศของกองทุนหลัก และวันทําการของประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการทีบ่ ริษทั จัดการ
ไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)
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บริษทั จัดการจะแจ้งวันทําการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงวันและเวลาทําการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่
บริษทั จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
ราคารับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนได้ตามราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทีค่ ํานวณได้ ภายใน 2
วันทําการ หลังจากวันทําการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุนต้องสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน
ไม่ต่าํ กว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
การชํา ระค่า รับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุน
ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่ วยลงทุน เว้นแต่บริษทั จัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทั จัดการจะชําระเงินให้ผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทํา
การนับแต่วนั คํานวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รบั การผ่อนผัน และหรือ กรณีตามข้อ “การเลื่อน
กําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วย
ลงทุ น ตามคําสังซื
่ ้อหรือคําสังขายคื
่
น หน่ วยลงทุ น ” และ “การหยุดรับ ซื้อคืน หน่ วยลงทุ น ” โดยบริษัท
จัดการจะชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะในนามผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หรือโดยนํ า
เงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญ ชีเงินฝากของผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือวิธกี ารอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ยอมรับ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนในอนาคต ตามทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้ ตามรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
โดยในกรณีทช่ี ําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายในนามผูถ้ อื หน่ วยลงทุน บริษทั จัดการ
จะจัดส่งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธกี ารที่บริษัทจัดการเห็นสมควร หรือโดยให้
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนเป็ นผูด้ าํ เนินการดังกล่าว
หรือบริษทั จัดการจะดําเนินการให้มกี ารหักกลบหนี้กนั ให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุน
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพือ่ ซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการ
ในกรณีท่ไี ม่มรี ายละเอียดระบุในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมหรือกรณีอ่นื ใดที่บริษทั จัดการไม่สามารถ
ชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนตามวิธกี ารในคําขอเปิ ดบัญ ชีกองทุนรวมของผู้สงขายคื
ั่
นได้ บริษัท
จัด การขอสงวนสิท ธิท่ีจ ะพิจ ารณาชํา ระค่ า ขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ า วด้ว ยวิธีก ารที่บ ริษัท จัด การ
เห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ ําเนินการคืน
เงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
เงื่อ นไขในการรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุน
1. คําสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสังขายคื
่
นถูกต้องครบถ้วน และบริษทั จัดการได้รบั และ
ได้ทํ ารายการรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น แล้ว และผู้ส งขายคื
ั่
น หน่ ว ยลงทุ น มีจํา นวนหน่ ว ยลงทุ น ตาม
ทะเบียนผู้ถอื หน่ วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่ วยลงทุนที่สงขายคื
ั่
น ทัง้ นี้ผูส้ งขายคื
ั่
นหน่ วยลงทุน
จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุ ญาตให้ดาํ เนินการ
เป็ นอย่างอื่นได้

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี

44

ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ีผู้ถือหน่ วยลงทุน สังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนโดยมีจํานวนหน่ วยลงทุนหรือมูลค่าหน่ วย
ลงทุ น สูงกว่าข้อมูลที่ป รากฏตามสมุด ทะเบียนผู้ถือ หน่ วยลงทุ น หรือ การสังขายคื
่
น หน่ ว ยลงทุ น
ดังกล่าวมีผลทําให้หน่ วยลงทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีมลู ค่าตํ่ากว่ามูลค่าหรือมีจาํ นวนตํ่ากว่าจํานวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ตํ่า (ถ้ามี) บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนประสงค์ทจ่ี ะขายคืน
หน่วยลงทุนทัง้ หมดตามจํานวนทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หากบริษทั จัดการจะเปลีย่ นแปลงมูลค่าหรือจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ตํ่าดังกล่าว บริษทั
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ที ํา
การทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
2. บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่ วยลงทุนทีท่ ํารายการขายคืนสมบูรณ์แล้ว ในสมุด
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการขายคืนหน่วยลงทุนของคําสังขายคื
่
นนัน้ ๆ
3. ในกรณีทก่ี องทุนไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนทีส่ งขายคื
ั่
นหน่ วยลงทุนตกลงทีจ่ ะรับชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
อื่นแทนเงิน บริษทั จัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกําหนด
การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ใ นหน่ ว ยลงทุน
นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน ให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์
ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่ วยลงทุน หรือโดยให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ น
ผูด้ ําเนินการนําส่ง เว้นแต่กรณีบริษทั จัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน จากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั คํานวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามทีไ่ ด้รบั การผ่อนผัน หรือโดย
ให้ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ ําเนินการนํ าส่งและหรือ กรณีตามข้อ “การเลื่อนกําหนดการ
ชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตาม
คําสังซื
่ อ้ หรือคําสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน”
บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจาก
หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาต โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ท่ที ําการทุก
แห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง
เงื่อ นไขอื่น ๆ
1. บริษทั จัดการอาจเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวก
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ที ําการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
1.1 การขายคืน หน่ วยลงทุ น แบบอัต โนมัติ (Automatic Redemption Plan) เพื่อ ให้ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น
สามารถสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนได้เป็ นประจําอย่างสมํ่าเสมอ
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1.2 การขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้
วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอน
เงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต
หรือสื่ออื่นใดที่มลี กั ษณะเดียวกัน ทัง้ นี้การให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี าํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
1.3 การขายคืนหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่นๆ ตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาํ ได้
2. กรณีผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนส่งคําสังขายคื
่
นและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และ
หรือไม่ชดั เจน และบริษทั จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่วา่ ด้วยเหตุใด
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ดาํ เนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ทัง้ นี้ ผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคําสังขายคื
่
นตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการ
ภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่มกี ารส่งคําสังขายคื
่
นทางโทรสารนัน้ และหากบริษทั จัดการได้ดําเนินการตาม
คําสังขายคื
่
นทางโทรสารของผูส้ งขายคื
ั่
นหน่ วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน
หรือบริษัทจัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุน ได้
มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดําเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม โดยเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ที ําการทุกแห่งของบริษทั
จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
4. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่ไม่มยี อดคงเหลือและไม่มกี ารทํา
ธุรกรรมใดๆ เป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
5. บริษทั จัดการจะไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ตามคําสังซื
่ ้อหรือคําสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน” “การหยุดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษัท
จัดการได้สงวนสิทธิในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้ คืน : ทุกวันทําการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้ คืน : 7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม : ผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
7.9. รายละเอียดเพิม่ เติม : ไม่ม ี
8. การสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
- หรือวิธกี ารอื่นๆ เพือ่ เป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
8.2 รายละเอียดการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ซึง่ มาจากการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อื่นภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการจะต้องเป็ นไปตามเงือ่ นไขในหัวข้อการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก หรือ
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หัวข้อการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก หรือหัวข้อการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้
เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
8.2.1 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง
การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
วิ ธ ีก ารสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุน
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ
มายังกองทุนนี้สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มอื ผูล้ งทุน คําขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วย
ลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนหรือคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุน หรือเอกสาร
อื่นใดที่บริษทั จัดการกําหนด (ถ้ามี) ได้ท่ที ่ที ําการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้อคืน ในวันและเวลาทําการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต และสามารถสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนหรือคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรือ
เอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด (ถ้ามี) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการ
กําหนด (ถ้ามี) และนํ าส่งได้ท่บี ริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษทั จัดการได้ทํา
รายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สงสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไม่ได้
เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาํ เนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะยกเว้นข้อกําหนดเรื่องมูลค่าขัน้ ตํ่าในการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่
ประสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน เพือ่ ซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี้
(สําหรับผูส้ งสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ด
บัญ ชีกองทุนรวมโดยปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการเปิ ดบัญ ชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการ
เสนอขายครัง้ แรก เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น)
8.2.2 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง
วิ ธ ีก ารสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุน
ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของ
บริษทั จัดการ สามารถสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคําสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน หรือคําสัง่
สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด (ถ้ามี) (ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถขอรับได้ท่ี
บริษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนในวันและเวลาทําการ หรือช่องทางอื่น ทีบ่ ริษทั จัดการอาจ
แจ้งเพิม่ เติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด (ถ้ามี) และ
นํ าส่งได้ทบ่ี ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน และบริษทั จัดการจะดําเนินการนําเงินทีไ่ ด้จาก
การขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ต้ น ทางนี้ ไปชํ า ระค่ า ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ปลายทาง ตาม
รายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในคําสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน หรือคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั
จัดการกําหนด เมื่อบริษทั จัดการได้ทํารายการสับเปลี่ยนแล้ว ผูส้ งสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิก
ถอนการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาํ เนินการเป็ นอย่างอื่นได้
8.2.3 วิธกี าร วันเวลา และราคาสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
วัน เวลาสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ระหว่างเวลาเริม่ ทําการถึง 15.30 น.
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ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะถือว่าวันทีค่ ําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนเพื่อซื้อกองทุนนี้มคี วามสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อ
เป็ นวันทําการขายหน่ วยลงทุนที่บริษทั จัดการได้รบั คําสังซื
่ ้อ หรือคําสังสั
่ บเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษทั
จัดการกําหนด (ถ้ามี) ทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง หรือ
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ระหว่างเวลาเริม่ ทําการถึง 15.00 น.
บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นวันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทํา
การของประเทศของกองทุนหลัก และวันทําการของประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที่
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะแจ้งวันทําการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สํานักงานของบริษทั
จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทําการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าว ตามที่
บริษทั จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สํานักงานของบริษทั
จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
ราคาสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง
ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คํานวณราคาขายหน่ วยลงทุน ทีค่ ํานวณได้ภายใน 2 วันทํา
การ หลังจากวันทําการทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั คําสังสั
่ บเปลีย่ นหรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด (ถ้ามี) ที่
สมบูรณ์ และบริษทั จัดการได้รบั ชําระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และได้ทํารายการสับเปลี่ยน
แล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง
ราคารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนจะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คาํ นวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ทีค่ าํ นวณได้ภายใน
2 วันทําการ หลังจากวันทําการทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั คําสังสั
่ บเปลีย่ นหรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด
(ถ้ามี) ทีส่ มบูรณ์ และได้ทํารายการสับเปลีย่ นเรียบร้อยแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน
(ถ้ามี)
เงื่อ นไขในการสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุน
1. กรณีทก่ี องทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทางและผูถ้ อื หน่วยลงทุนสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนโดยมีจาํ นวนหน่วยลงทุน
หรือมูลค่าหน่ วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือการสังสั
่ บเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนดังกล่าวมีผลทําให้หน่ วยลงทุนของผู้ถอื หน่ วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหรือจํานวนหน่ วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ตํ่า (ถ้ามี) บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนประสงค์ท่จี ะสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนทัง้ หมดตามจํานวนทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไปยังกองทุนปลายทาง
ทัง้ นี้หากบริษทั จัดการจะเปลีย่ นแปลงมูลค่าหรือจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ตํ่าดังกล่าว บริษทั
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ที ําการ
ทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายหรือค่ าธรรมเนี ยมที่เกี่ยวข้องจากผู้ถือหน่ วยลงทุ น ได้ต ามอัตราและวิธีก ารที่บ ริษัท จัด การ
กําหนด
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เงื่อ นไขอื่น ๆ
1. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวก
ให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทน โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ที ําการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผู้สนับสนุ นการขาย
หรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
1.1 การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้
วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอน
เงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพ ท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ ต
หรือสื่ออื่นใดที่มลี กั ษณะเดียวกัน ทัง้ นี้การให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี ํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
1.2 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาํ ได้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้ า 30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ที ําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
3. บริษทั จัดการจะไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืน
หน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคําสังซื
่ ้อหรือคําสังขาย
่
คืนหน่ วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการ
ขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็น
ว่าคําสังสั
่ บเปลีย่ นใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวม หรือทําให้เกิดความเสีย่ งทาง
กฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่
ดําเนินการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งผูส้ งสั
ั ่ บเปลีย่ นก่อนการดําเนินการ
9. การชํา ระค่า รับ ซื้อ คืน สับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุน ด้ว ยหล กั ทรัพย์ หรือ ทรัพย์สิ น อื่น แทนเงิ น :
กรณีบริษทั จัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่นแทน บริษทั จัดการจะกําหนดขัน้ ตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน
และไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ ตอนทีก่ ําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง และเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษทั จัดการจะต้องแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน
10. การเลื่อ นกํา หนดการชํา ระเงิ น ค่า ขายคืน หน่ ว ยลงทุน คืน แก่ผถู้ ือ หน่ ว ยลงทุน :
10.1 บริษทั จัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าํ สังขายคื
่
นหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีทก่ี าํ หนดไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัท จัด การกองทุ น รวมพิจ ารณาแล้ว มีค วามเชื่อ โดยสุจ ริต และสมเหตุ ส มผลว่า เป็ นกรณี ท่ีเข้า เหตุ
ดังต่อไปนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุท่ที ําให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
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(2) มีคําสังขายคื
่
นก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่
ระบุ ไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา
10.2 การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตาม 10.1 ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับตัง้ แต่วนั ทําการที่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนมีคําสังขาย
่
คืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่มคี ําสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืน
หน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุ น ทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วย
วิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และจัดทํารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน
และหลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมูลจาก
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ตามข้อ 10.1(2) ให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษทั จัดการ
อาจมอบหมายให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดาํ เนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่ วยลงทุน สังขายคื
่
น หน่ วยลงทุ นในช่วงเวลา
ดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
ตามลําดับวันทีส่ ง่ คําสังขายคื
่
นก่อนหลัง
11. การไม่ข ายไม่ร บั ซื้อ คืน ไม่ส บั เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุน ตามสัง่ :
11.1 บริษทั จัดการอาจไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคําสังซื
่ ้อ คําสังขายคื
่
นหรือคําสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสังซื
่ อ้ คําสังขายคื
่
น หรือคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนได้
ในกรณีทป่ี รากฏเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซือ้ ขายได้ตามปกติ
(2) บริษทั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี้ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุ จําเป็ น ทําให้ไม่สามารถจําหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจาํ เป็ นอื่นใดเพือ่ คุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ การไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืนหรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนตามคําสังที
่ ่ได้รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสังซื
่ ้อ
คําสังขายคื
่
น หรือคําสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่
ได้รบั ผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) กองทุน รวมได้ลงทุ น ในหลักทรัพ ย์ห รือทรัพ ย์สนิ ในต่างประเทศ และมีเหตุ การณ์ ดงั ต่อ ไปนี้ เกิดขึ้น ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะใน
กรณีท่กี องทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ท่ซี ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้อยละ 10
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
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(ข) มีเหตุการณ์ทท่ี าํ ให้ไม่สามารถแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรีและทําให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุท่ที ําให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบ
แล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคําสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน
แก่ผลู้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษัท จัด การกองทุ น รวมมีเหตุ อ ัน ควรสงสัย ว่า ผู้ล งทุ น รายนั น้ ๆ มีส่ว นเกี่ย วข้อ งกับ การกระทํ า
ดังต่อไปนี้
1. การกระทําทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกีย่ วกับการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคําสังเกี
่ ย่ วกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี ํานาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
(5) อยูใ่ นระหว่างดําเนินการเปลีย่ นให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการอันเนื่องมาจากการทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อ
ขายหลัก ทรัพ ย์แ ละการค้า หลัก ทรัพ ย์แ ละการจัด จําหน่ ายหลัก ทรัพ ย์ท่ีเป็ น หน่ ว ยลงทุ น และการเป็ น
ผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ซึง่ ให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษทั จัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ น
หน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซื
่ อ้ หรือคําสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่มคี ําสังซื
่ ้อหรือคําสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อ
คืนหน่ วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
รายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการหยุดรับคําสังซื
่ อ้ หรือคําสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดย
พลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสังซื
่ ้อหรือคําสังขาย
่
คืนหน่ วยลงทุนพร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้สาํ นักงาน
ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีท่บี ริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนหรือหยุดรับคําสังซื
่ ้อหรือคําสังขาย
่
คืนหน่ วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ่งวันทําการ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิ ดรับคําสังซื
่ อ้ หรือคําสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสังซื
่ อ้ หรือคําสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม
เปิ ด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สาํ นักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสัง่
ซือ้ หรือคําสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน
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(ข) แจ้งให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่มคี ําสังซื
่ ้อหรือคําสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขายหรือ
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการ
เปิ ดรับคําสังซื
่ อ้ หรือคําสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน”
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคําสังซื
่ อ้ คําสังขายคื
่
นหรือ
คําสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคําสังซื
่ ้อ คําสังขายคื
่
น หรือคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วย
ลงทุน บริษทั จัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และ
ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนก็ได้
11.3 บริษทั จัดการจะหยุดการขายหน่ วยลงทุนตามคําสังซื
่ ้อหรือคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้วหรือหยุด
รับคําสังซื
่ ้อหรือคําสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่ วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาโดยราคาขายหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคาขายหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป
และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาขายหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะประกาศหยุดการ
ขายหน่ วยลงทุน หยุดรับคําสังซื
่ ้อหรือคําสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ
สถานที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และ
แจ้งให้ผทู้ ไ่ี ด้มคี าํ สังซื
่ อ้ หรือคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
12. การหยุด ขายหรือ รับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุน :
เพือ่ คุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือในกรณีทม่ี คี วามจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษทั
จัดการหยุดรับคําสังซื
่ อ้ คําสังขายคื
่
นหรือคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัวคราวตามระยะเวลา
่
ทีเ่ ห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสังซื
่ อ้ คําสังขายคื
่
น หรือคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้
13. เงื่อ นไขและข้อ จํา กัด ในการจัด สรรและการโอนหน่ ว ยลงทุน : ไม่ม ี
14. การจ่า ยเงิ น ปัน ผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่จา่ ย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
14.3. กําหนดเวลา วิธกี าร และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน : ไม่ม ี
15. ค่า ธรรมเนี ย มและค่า ใช้จ ่า ยที่เรีย กเก็บ จากกองทุน รวมและผูส้ งซื
ั ่ ้อ หรือ ผูถ้ ือ หน่ ว ยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีป่ ระมาณการได้ทเ่ี รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :
ประมาณการค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินร้อยละ 3.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนทีค่ าํ นวณได้เป็ นรายวัน
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15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนทีค่ าํ นวณได้เป็ นรายวัน
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนทีค่ าํ นวณได้เป็ นรายวัน
มู ล ค่ า ทรัพ ย์ ส ิน สุ ท ธิท่ี ใ ช้ ใ นการคํ า นวณค่ า ธรรมเนี ย มการจัด การ ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ ดู แ ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ สิน้ หักด้วยมูลค่าหนี้สนิ ทัง้ สิน้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันทีค่ าํ นวณ
15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน : ไม่ม ี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : ไม่ม ี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
1. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจัด ตัง้ กองทุ น ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย นกองทรัพ ย์ ส ิน เป็ นกองทุ น รวม และ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่ า่ ยจริง
2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่ า่ ยจริง
3. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่ วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุ นรวม การส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสัญ ญาต่ างๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเรียกเก็บจากกองทุน
ตามจํานวนทีจ่ า่ ยจริง
4. ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการดําเนินงานและบริหารกองทุน ตามทีจ่ า่ ยจริงเช่น
4.1 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ ของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซือ้ ขาย
หลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายใน
การจัดทําเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักทรัพย์ ค่าใช้จา่ ยในการเบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ เช่น ใบ
หุ้น กู้ ค่ า ใช้จ่ า ยในการโอนและรับ โอนหลัก ทรัพ ย์ และค่ า ใช้จ่ า ยอื่น ๆ ที่เกิด จากการซื้อ ขาย
หลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
การบริห ารกองทุน และหรือค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ทําให้ก องทุ นสามารถลงทุ น ใน
หลักทรัพย์และหรือทรัพย์สนิ นัน้ ได้
4.2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทําบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ในการสอบบัญชี ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการลงบัญชีกองทุน หรือการจัดทํารายงานทีเ่ กีย่ วข้อง
4.3 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการขายและหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าจัดทํา ค่าผลิต และนําส่งคํา
ขอเปิ ดบัญ ชีกองทุน รวม เอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุ น คําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุ น คําสังขายคื
่
น
หน่ ว ยลงทุ น คํา สังสั
่ บ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น บัต รตัว อย่า งลายมือ ชื่อ ผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น ใบยืน ยัน
ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่ วยลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรือเอกสาร
อื่นใดที่ใช้เพื่อประโยชน์ ในการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและผลิต
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5.
6.

7.
8.

เอกสารดังกล่ า วเป็ นภาษาต่ า งประเทศ ค่ า ใช้จ่า ยในการรับ ชํ า ระเงิน ค่ า ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น และ
ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับวิธกี าร
ซือ้ ขายหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดให้บริการแก่ผลู้ งทุน
4.4 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมติ สรุป
มติ และตรวจสอบมติผูถ้ อื หน่ วยลงทุน การจัดประชุมผูถ้ อื หน่ วยลงทุน การแจ้งผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
การประกาศหนังสือพิมพ์
4.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ผลิต และนํ าส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกําหนด เช่น หนังสือ ชี้
ชวน รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานเกีย่ วกับข้อมูลการจัดการ
กองทุนรวม เพื่อนํ าส่งแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผู้ถือหน่ วยลงทุน และหรือ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูส้ อบบัญชี และผูเ้ กีย่ วข้องอื่นๆ ของกองทุน
4.6 ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการดําเนินงานของกองทุนเป็ น
ภาษาต่างประเทศ
4.7 ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทําตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมกําหนด
4.8 ค่า ใช้จ่ายที่เกี่ย วข้องกับ การชําระหนี้ ด้ว ยทรัพ ย์ส ิน อื่น เช่น ค่า ใช้จ่า ยในการบริห ารทรัพ ย์ส ิน
ค่า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้จ่ า ยที่เกิด จากการใช้บ ริก ารทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่ า ที่ป รึก ษา
กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิ รรม สัญญา ค่าบริการทางกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิหรือเพื่อ
ติดตามหนี้สนิ หรือประโยชน์ อ่นื ใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการจํานํา จํานอง ปลดจํานํา จํานอง ประเมินราคา ค่าภาษีอากร ประกันภัย
4.9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยในการใช้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผูใ้ ห้บริการภายนอกอื่น ๆ
เพือ่ ประโยชน์ของกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยตามสัญญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สัญญาแต่งตัง้
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จําหน่าย
4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการติดตามทวงถามหนี้สนิ ของกองทุน
ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสือ่ สาร ค่าประกาศหนังสือพิมพ์
ค่าเดินทาง ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามทีจ่ า่ ยจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุน และชําระบัญชีกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื่อ
เลิกกองทุน ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงิน
หรือทรัพย์สนิ อื่นให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มารับ
เงินหรือทรัพย์สนิ หรือไม่นําเช็คไปขึน้ เงินจากธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่ า่ ยจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน ตามทีจ่ า่ ยจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ท่เี กี่ยวข้องกับการฟ้ องร้องบริษัทจัดการให้
ปฏิบตั หิ น้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทั จัดการ เพื่อประโยชน์ ของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนโดยรวม หรือเมือ่ ได้รบั คําสังจากสํ
่
านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่ า่ ยจริง
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9.

ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกองทุน ตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกําหนด เช่น การประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่ า่ ยจริง
10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการติดต่อสือ่ สารกับผูถ้ อื หน่วยลงทุน เพือ่ แจ้งข่าวสารข้อมูล
ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกําหนด
หรือเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ตามทีจ่ า่ ยจริง
11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่ า่ ยจริง
12. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการกูย้ มื เงินหรือเข้าทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืน
เมือ่ บริษทั จัดการมีเหตุจาํ เป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการชัวคราว
่
ตามทีจ่ า่ ยจริง
13. ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูแ้ ละฝึ กอบรมผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่ า่ ยจริง
14. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน หรือตามที่สาํ นักงาน ก.ล.ต.
อนุญาตตามทีจ่ า่ ยจริง
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คาํ นวณราคาขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนจะไม่เกิดรายการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนจากการ
ขายหน่ วยลงทุนทีเ่ รียกเก็บโดยกองทุนหลัก เนื่องจากกองทุนรวมหลักจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนให้แก่กองทุน
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คาํ นวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุนทีใ่ ช้คาํ นวณราคาขายหน่วยลงทุน
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน ทีใ่ ช้คาํ นวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
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หมายเหตุ
บริษทั จัดการจะหักค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการจะต้องชําระ
ให้กบั กองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง) หรือ หักค่าธรรมเนียมจากค่าซือ้ หน่วยลงทุน
(กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง)
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกําหนด
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกําหนด
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าํ หนดในโครงการ (Exit Fee) :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : ไม่ม ี
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซือ้ และขายคืน (ถ้ามี)
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซือ้ และค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจริง
2. บริษทั จัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผูล้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ใน
กรณีท่ผี ูล้ งทุนหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนร้องขอให้บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนดําเนินการ ใด ๆ ให้
เป็ นกรณีพเิ ศษ นอกเหนือจากการดําเนินการตามปกติของบริษทั จัดการหรือนายทะเบียน หรือให้
ดํ า เนิ น การที่พิสูจ น์ ไ ด้ว่า เป็ นความประสงค์ เฉพาะตัว ของผู้ล งทุ น หรือ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น เช่ น
ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่ นข้อมูลทางทะเบียนใหม่ เช่น หนังสือรับรองสิทธิ หนังสือรับรองการโอน
หน่ วยลงทุน เป็ นต้น โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนี ยมจากผู้
ลงทุนหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน ตามที่จ่ายจริงหรือตามอัตราที่บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่ วย
ลงทุนกําหนดในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน / การรับซื้อคืน
หน่ วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน/ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อขาย
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผู้ลงทุน ตาม
มูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ ขายหน่วย
ลงทุ น หรือ ตามเงื่อ นไขที่บ ริษัท จัด การอาจกํา หนดขึ้น ในอนาคต เพื่อ เป็ น การอํา นวยความ
สะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชีช้ วน
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ณ ทีท่ าํ การของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
15.4. วิธกี ารคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
1. การคํานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน และ หัวข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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2. การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน จะคํานวณเป็ นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดจากวันสิน้ เดือน
หรือตามระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุนในหัวข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชี
บริษทั จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้ จํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยของกองทุนเฉลีย่ เท่ากันทุกวันตาม
ระยะเวลาทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์ จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้ นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง
4. ในกรณีทม่ี ลู ค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมมีมลู ค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้าน
บาท หากต่อมากองทุนรวมมีมลู ค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จัดการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บต้องเป็ นอัตราร้อยละทีไ่ ม่สงู กว่าอัตราร้อยละของค่าธรรมเนียมเดิมทีบ่ ริษทั
จัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาทีก่ องทุนรวมมีมลู ค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าทีต่ รา
ไว้ของหน่วยลงทุน
4.2 ในกรณีอ่นื นอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ให้บริษทั จัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที่
แสดงได้วา่ เหมาะสมและเป็ นธรรม ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
มูลค่าของกองทุนรวมให้คาํ นวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ หรือมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวมเท่านัน้
15.5. การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ย :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บจากผูซ้ อ้ื หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการ โดยบริษทั จัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี้
1. สําหรับกรณีเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายจากทีไ่ ด้ระบุไว้ใน
โครงการ
(1.1) บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดย
(ก) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน
(ข) ปิ ดประกาศในทีเ่ ปิ ดเผย ณ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของบริษทั จัดการสํานักงานใหญ่และ
สํานักงานสาขาของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากบริษทั จัดการ
(1.2) แจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั เปลีย่ นแปลง
(1.3) ให้ เพิ่ ม ค่ า ธรรมเนี ย มและหรือ ค่ า ใช้ จ่ า ยได้ ไ ม่ เ กิ น ร้อ ยละ 5 ของอัต ราค่ า ธรรมเนี ย ม และหรือ
ค่าใช้จา่ ยภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
2. กรณีเปลีย่ นแปลงลดลงของค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จา่ ย
(2.1) เปิ ดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้ผูล้ งทุนทราบอย่างทัวถึ
่ งด้วยวิธกี ารที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่ วนั ที่ม ีการลดค่าธรรมเนี ย มหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ข องบริษัท
จัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์หรือจัดให้มขี อ้ มูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขาย
หน่ วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
(ถ้ามี)
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(2.2) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จา่ ย
3. ในกรณีทเ่ี ป็ นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จา่ ยเดิมตามทีร่ ะบุไว้ล่าสุดในโครงการ บริษทั จัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที่เพิม่ ขึ้นดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่ วยลงทุน
รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด
4. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการได้ดาํ เนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในโครงการ
(4.1) ให้บริษทั จัดการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบด้วยวิธที เ่ี หมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันทีม่ กี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยดังกล่าวเพิม่ ขึ น เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษทั จัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์หรือจัดให้มขี อ้ มูลเรือ่ งดังกล่าวไว้ ณ สถานทีใ่ นการซือ้ ขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(4.2) แจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จา่ ย
16. วิ ธ ีก ารคํา นวณ กํา หนดเวลาในการคํา นวณและการประกาศมูล ค่า ทรัพย์สิ น สุทธิ มูล ค่า หน่ ว ยลงทุน และ
ราคาหน่ ว ยลงทุน หล กั เกณฑ์แ ละวิ ธ ีก ารดํา เนิ น การในกรณี ที่ม ลู ค่าหน่ ว ยลงทุน ไม่ถกู ต้อ ง :
16.1. วิธกี ารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงือ่ นไขพิเศษ :
1. บริษัท จัด การจะคํา นวณมูล ค่ า ทรัพ ย์ส ิน สุท ธิข องกองทุ น รวมตามหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารที่สํา นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
บริษทั จัดการจะใช้ราคาหน่ วยลงทุนในต่างประเทศ ณ สิน้ วันทําการ ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
อนึ่ ง ในการใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณมูลค่าทรัพ ย์สนิ สุท ธิเป็ น เงิน บาท บริษัทจัดการจะใช้อตั รา
แลกเปลี่ย นเงิน ตราต่ า งประเทศ (Spot Rate) ที่ป ระกาศโดย Bloomberg ณ วัน ทํ า การคํา นวณมูล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิเป็ นเงินบาท
ทัง้ นี้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่
อ้างอิงจากแหล่งอื่น ภายใต้ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ เช่น อัตราแลกเปลีย่ นจาก APEX หรือ
Reuter ณ วันทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. หรือ
ระบบอื่นใดที่มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็ นต้น เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ
สุท ธิเป็ น เงิน บาท โดยอัต ราแลกเปลี่ย นที่อ้างอิงจะต้อ งเป็ นไปตามที่ป ระกาศสมาคม หรือ ประกาศที่
เกีย่ วข้องกําหนด
2. บริษทั จัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคา
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุนทุกสิน้ วันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่
กรณี ก องทุ น หลัก มีว นั หยุ ด ทํ า การต่ อ เนื่ อ งกัน ตัง้ แต่ 2 วัน ขึ้น ไป บริษัท จัด การจะคํ า นวณมูล ค่ า
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ทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุนทุกสิน้ วันทําการโดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่
บริษทั จัดการได้รบั ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2.2) คํานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทุ กสิ้น วัน ทําการซื้อขายหน่ วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ให้
บริษทั จัดการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนของสิน้ วันทําการซื้อขายหน่ วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเว้นแต่กรณีกองทุนหลักมีวนั หยุดทํา
การต่อเนื่องกันตัง้ แต่ 2 วันขึน้ ไป บริษทั จัดการจะคํานวณราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทําการโดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ ภายในวันทําการถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั ข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ของวัน ทําการซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ล่า สุด โดยให้ป ระกาศภายใน 3 วัน ทํ า การถัด ไป เว้น แต่ ก รณี
กองทุนหลักมีวนั หยุดทําการต่อเนื่องกันตัง้ แต่ 2 วันขึน้ ไป บริษทั จัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของวันทําการซื้อขาย
หน่ ว ยลงทุ น ล่ า สุด โดยไม่ ช ัก ช้า ทัง้ นี้ ภายในวัน ทํ า การถัด จากวัน ที่บ ริษัท จัด การคํ า นวณมูล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาวันทําการขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(2.4) ในกรณีท่ปี ระกาศตาม (2.3) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่ วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคา
(NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุนภายใน 4 วันทําการถัดไปก็ได้เว้นแต่กรณีท่กี องทุนหลักมี
วัน หยุดทําการต่อเนื่ องกัน ตัง้ แต่ 2 วัน ขึ้น ไป บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพ ย์สนิ สุท ธิ มูลค่า
หน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของวันทําการซื้อขายหน่ วยลงทุน
ล่าสุดโดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ ภายในวันทําการถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่ วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้วยจํานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ ําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดเมื่อ
สิน้ วันทําการทีค่ าํ นวณนัน้
ในกรณีทก่ี ารประกาศตาม (2.3) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมทีก่ าํ หนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธกี ารใดๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางทีเ่ หมาะสม โดยบริษทั จัดการ
จะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
(3) จัด ให้ม ีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทําการทุ ก แห่งของบริษัท จัด การกองทุ น รวม และสถานที่ทุ ก แห่ งที่
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนใช้ซ้อื ขายหน่ วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน บริษทั จัดการอาจดําเนินการโดยวิธกี ารใดๆเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบข้อมูล
ดังกล่าวแทนการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ ในกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องทีไ่ ม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการได้
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่า
หน่ วยลงทุ น ที่จดั ขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิม พ์รายวัน หรือติดประกาศที่บริษัท
จัดการและจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทําได้โดยไม่ชกั ช้า
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บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่ หมาะสม และ
ถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. การใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษทั จัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ ง โดยใช้วธิ ี การปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล สําหรับมูลค่าหน่ วยลงทุนเพื่อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่ วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยม
ตําแหน่ งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่ วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคํานวณราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิง้
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่ วยลงทุนตามที่คํานวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่ งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตามทีค่ ํานวณได้ใน
(3.2)
(3.4) คํานวณจํานวนหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่ งที่ 5
ทิง้
ในกรณีทม่ี ผี ลประโยชน์เกิดขึน้ จากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทั จัดการจะนํา ผลประโยชน์
นัน้ รวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
เงื่อ นไขพิ เศษ:
บริษทั จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามข้อ 16.2 เมือ่ มีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
1. เมือ่ บริษทั จัดการไม่ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซื
่ อ้ หรือคําสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน
ตามกรณีทร่ี ะบุไว้ในโครงการ หรือตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือเป็ นวันหยุดทําการซือ้ ขายของ
กองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก โดยให้ได้รบั ยกเว้นเฉพาะช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว
2. เมือ่ มีเหตุทบ่ี ริษทั จัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุดงั กล่าว
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องที่ไม่สามารถประกาศทาง
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่ วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศที่
บริษทั จัดการและจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทําได้โดยไม่ชกั ช้า
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่ หมาะสม และถือ
ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วัน
16.4. หลักเกณฑ์และวิธกี ารดําเนินการในกรณีทม่ี ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
1. ในกรณีทร่ี าคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถกู ต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจาก
ราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ข้นึ ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง
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บริษทั จัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วนั ที่พบว่าราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มสี ําเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทําการของบริษัท
จัดการเพื่อให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่าง
น้อย ดังต่อไปนี้
(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถกู ต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ กู ต้อง
(3) สาเหตุทท่ี าํ ให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
(4) มาตรการป้ องกัน เพื่อมิให้ราคาหน่ วยลงทุ น ไม่ถูก ต้อง ทัง้ นี้ เว้น แต่ในกรณี ท่ีราคาหน่ วยลงทุ นไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง
ในกรณีท่เี หตุของความผิดพลาดซึ่งทําให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบีย้ ผิดพลาด เป็ นต้น บริษทั จัดการจะแก้ไข
ราคาหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องด้วย
2. ในกรณีท่รี าคาหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิด
เป็ น อัต ราตัง้ แต่ ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่ วยลงทุ น ที่ถูก ต้อง บริษัท จัด การจะคํานวณราคาหน่ วยลงทุ น
ย้อนหลังนับแต่วนั ที่พบราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่ วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการ
ดังต่อไปนี้เฉพาะวันทีร่ าคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ
ไป และคิดเป็ นอัตราส่วนตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่ กู ต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ ภายในวันทําการถัดจาก
วันทีพ่ บว่าราคาหน่ วยลงทุนนัน้ ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ภายในวันทํา
การถัดจากวันที่คํานวณราคาหน่ วยลงทุนเสร็จสิน้ เพื่อให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงาน
ดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ รายงาน
ดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถกู ต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ กู ต้อง
(ค) สาเหตุทท่ี าํ ให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษทั จัดการเมือ่ พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มสี ําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็ นราคาหน่ วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื่อกองทุ น รวมที่ม ีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปี ท่ีม ีก ารแก้ไขราคาตาม (2) ใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็ นหนังสือให้ผซู้ ้อื หน่ วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้ซ้อื หรือ
ขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และ
การชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
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(5) จัดทํารายงานมาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้
สําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดั ทําตาม (1) ให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ทีผ่ ูด้ ูแลผลประโยชน์ รบั รองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีท่รี าคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้ องกันให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่าการทีร่ าคาหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1) กรณีราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษทั จัดการจะ
ปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณีท่เี ป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะลดจํานวนหน่ วยลงทุนของผู้ซ้อื หน่ วยลงทุน
เป็ นจํานวนซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่
ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผูซ้ ้อื หน่ วยลงทุนไม่มหี น่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะต้องลด บริษทั จัดการจะจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้ และจ่ายเงินของบริษัท
จัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิ ด เว้นแต่การที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือศูนย์ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณี ท่เี ป็ นการรับซื้อคืน หน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่ วยลงทุนของผู้ขายคืน
หน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มหี น่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณี ราคาหน่ วยลงทุ น ที่ไม่ถูก ต้องสูงกว่าราคาหน่ วยลงทุน ที่ถูก ต้อง (overstate) บริษัทจัด การจะ
ปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณีท่เี ป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะเพิม่ จํานวนหน่ วยลงทุนของผูซ้ ้อื หน่ วยลงทุน
เป็ นจํานวนซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่
ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุน เปิ ดเป็ น จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่ผซู้ อ้ื หน่วยลงทุน
(ข) กรณีทเ่ี ป็ นการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่วย
ลงทุนเป็ นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วย
ลงทุนทีถ่ กู ต้อง
หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนไม่มหี น่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่น้อย
กว่าจํานวนหน่ วยลงทุนที่จะต้องลด บริษทั จัดการจะจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็ นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้ และจ่ายเงินของ
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บริษทั จัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การทีร่ าคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่
อาจควบคุ ม ได้ เช่น ราคาหลัก ทรัพ ย์ต ามราคาตลาดครัง้ สุด ท้ายของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยหรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ รบั รองว่ามีสาเหตุ
ดังกล่าว
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผซู้ อ้ื หน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน
รายใดมีมลู ค่าไม่ถงึ หนึ่งร้อยบาท บริษทั จัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ที่มกี ารจ่ายเงินให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มสี ถานะเป็ นผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว
บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ ้อื
หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษทั จัดการอาจจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริษทั จัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคา
ให้แก่ผู้ซ้ือหน่ วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่ วยลงทุน เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณีท่รี าคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อ ผูเ้ กี่ย วข้อ ง :
17.1. ชื่อบริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
17.2. ชื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่ม ี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี
17.5. ทีป่ รึกษา : ไม่ม ี
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอีย่ มวณิชชา
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
ชื่อ : นางสาว วันดี เอีย่ มวณิชชา
ชื่อ : นาย เกียรติศกั ดิ ์ วานิชย์หานนท์
บริษทั เอส พีออดิท จํากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18A เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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18. รอบระยะเวลาบัญ ชีป ระจํา ปี ของกองทุน รวม :
18.1. วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 มกราคม
18.2. วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 มกราคม 2558
18.3 รายละเอียดเพิม่ เติม :
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชี : ไม่เกิน 1 ปี นบั จากวันทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการ
จะแจ้งให้ทราบในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : ไม่เกิน 1 ปี นบั จากวันทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม โดยบริษทั
จัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
19. การขอมติ ข องผูถ้ ือ หน่ ว ยลงทุน และวิ ธ ีก ารแก้ไขโครงการจัด การกองทุน รวม หรือ แก้ไขวิ ธ ีก ารจัด การ :
1. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ หากมิได้กระทําตามมติโดยเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนัน้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการตามมติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55
ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าํ หน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการ บริษทั จัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกีย่ วกับการขอ
มติและการนับมติไปยังผูด้ แู ลผลประโยชน์ เพือ่ ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินนั ้
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามวรรคสอง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวน
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการ
2. ในกรณีท่กี ารแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การได้กระทําตามมติของผู้ถอื หน่ วยลงทุน ให้
บริษทั จัดการแจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้มมี ติให้แก้ไข
3. ให้บริษทั จัดการแจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การไปยังผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกคน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิน่ อย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันทีไ่ ด้มมี ติให้แก้ไขเพิม่ เติมแล้วแต่กรณี
4. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธกี ารจัดการทีเ่ ป็ นเรือ่ งเกีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงระยะเวลา
และหรือ ประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษทั จัดการจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากทัง้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ คิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึง่ หนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุนรวมก่อน
หลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารในการขอมติข องผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ตลอดจนผลบังคับ ของมติด ังกล่าว ให้เป็ นไปตาม
ข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถอื หน่ วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติม
โครงการเป็ นไปตามทีก่ าํ หนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อ กํา หนดอื่น ๆ :
1. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการมีเหตุจาํ เป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการชัวคราว
่
บริษทั จัดการอาจกูย้ มื
เงินหรือเข้าทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืนได้ต่อเมือ่
(1) คูส่ ญ
ั ญาเป็ นบุคคลประเภทสถาบัน
(2) ระยะเวลาการชําระหนี้จดั อยูใ่ นช่วงเวลาอันสัน้
(3) อัตราส่วนของการกูย้ มื เงินหรือการเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวต้องอยูใ่ นอัตราทีเ่ หมาะสมต่อความจําเป็ นในการ
บริหารสภาพคล่องทีเ่ กิดขึน้ เป็ นการชัวคราว
่
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี

64

(4) การทํ า ธุ ร กรรมการขายโดยมีส ัญ ญาซื้ อ คื น ต้ อ งใช้ รูป แบบสัญ ญาที่ เป็ นมาตรฐานตามที่ สํา นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะใช้ลายมือชื่อของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน คําสังซื
่ ้อขายหน่ วย
ลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อและ/หรือเอกสารอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อ
การทําธุรกรรมของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนกับบริษทั จัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนทีแ่ สดงมติเมือ่ ตรวจนับมติสาํ หรับการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
3. การควบรวมกองทุน
กองทุนอาจควบรวมกองทุนกับกองทุนรวมอื่นได้ เมือ่ ได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
3.1 การนับมติ
กองทุนอาจควบรวมกับกองทุนอื่นได้ เมือ่ ได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ได้รบั มติเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุน
รวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนดังกล่าว
(2) ในกรณีท่มี ผี ูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ออกเสียงน้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือ
ออกเสียงตัง้ แต่ก่งึ หนึ่งขึน้ ไปของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการ
กองทุนรวมแต่ไม่ได้มติโดยเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่ วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมด หากบริษทั จัดการประสงค์จะควบรวมกองทุนต่อไป จะดําเนินการขอมติครัง้
ใหม่ภายใน14 วันนับแต่วนั ประชุมครัง้ แรกหรือวันทีก่ ําหนดให้เป็ นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้ง
มติจากผู้ถือหน่ วยลงทุ นในการขอมติครัง้ แรก และได้รบั มติในครัง้ หลังนี้ เกิน กึ่งหนึ่ งของจํานวน
หน่ วยลงทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึ่งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ใน
กรณี ท่ีบริษัท จัดการต้องดําเนิ นการตาม (2) บริษัท จัดการจะแจ้งผลการนับมติค รัง้ แรก ให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบด้วย
การขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะกําหนดรายละเอียดของโครงการ
จัดการกองทุนรวมใหม่ หรือแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมทีร่ บั โอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ ขอ
มติผถู้ อื หน่วยลงทุนเพือ่ เลิกกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมทีโ่ อนไปในคราวเดียวกันด้วย
ในการควบรวมกองทุนไม่วา่ จะเป็ นการควบรวมระหว่างกองทุนปิ ดกับกองทุนปิ ด หรือกองทุนปิ ดกับ
กองทุนเปิ ด หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนเป็ นกองทุนเปิ ด บริษทั จัดการ
จะขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีร่ บั โอนเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการ
จัดการกองทุนเปิ ดด้วย และหากได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
(1) ของวรรคหนึ่ง ถือว่าได้รบั มติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ น
โครงการจัด การกองทุ น เปิ ด แล้ว ทัง้ นี้ โดยได้ร บั ยกเว้น ไม่ ต้อ งปฏิบ ัติต ามประกาศสํา นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกําหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของ
โครงการจัดการกองทุนรวม”
ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสีว่ นั
ก่อนวัน ประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้ าไม่น้ อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวัน ที่กําหนดให้เป็ น วัน
สุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่ วยลงทุน โดยเปิ ดเผยข้อมูลที่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนควร
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ทราบเกี่ย วกับ การควบรวมกองทุ น อย่างน้ อ ยดังต่ อไปนี้ ให้ช ดั เจนไว้ในหนังสือ นัด ประชุม หรือ
หนังสือขอมติดงั กล่าว
(1) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ก่อนการขอมติควบรวม
กองทุน ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเป็ นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นโดยระบุประเภท ชื่อ
จํานวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีสาํ หรับ
กิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ณ วันทํา
การสุดท้ายของสัปดาห์ลา่ สุด และผลการดําเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม
(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสําคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน
และลักษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่
เรียกเก็บจากผูซ้ อ้ื หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็ นอย่างน้อย
(3) ขัน้ ตอน สาระสําคัญ ของการดําเนิ นการในแต่ละขัน้ ตอน และกําหนดเวลาในการควบรวม
กองทุน
(4) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน
(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงิน
ของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอน
(6) การดําเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลภายหลังการควบรวมกองทุน (ถ้ามี)
(7) ค่าใช้จา่ ยในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จา่ ยทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการดังกล่าวทีจ่ ะเรียกเก็บจากผู้
ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จา่ ยในการชําระบัญชี
(8) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสีย่ ง หรือสิทธิประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีเ่ กินความจริง
(9) ข้อมูลอื่น ตามที่สํานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เมื่อ บริษัท จัดการได้ส่ง
หนังสือนัดประชุม หรือหนังสือ ขอมติพ ร้อมด้วยเอกสารไปยังผู้ถือหน่ วยลงทุ น แล้ว บริษัท
จัด การจะส่งสํา เนาหนังสือ นัด ประชุ ม หรือ หนังสือ ขอมติพ ร้อ มด้วยเอกสารดังกล่าวไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามวัน ทําการนับแต่วนั ส่งหนังสือนัดประชุมหรือ
หนังสือขอมติ
3.2 ในกรณีท่ผี ู้ถือหน่ วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สทิ ธิในการออกจากกองทุนรวมก่อน
วันที่การควบรวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้มอบหมายให้
บริษทั จัดการดําเนินการให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนดังกล่าวเป็ นผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุน
รวมทีร่ บั โอนได้
3.3 ในช่วงระยะเวลานับแต่วนั ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันทีม่ กี ารควบรวม
กองทุน บริษทั จัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน
รวมที่ได้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิ ดประกาศ
เรื่องดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ ําการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และจัดให้มกี ารประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
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ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการจัดทํารายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวันทําการสุดท้าย
ของแต่ละสัปดาห์ของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มรี ายงานดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ ําการของ
บริษัท จัด การและสถานที่ติด ต่ อ ทุ ก แห่ งของผู้สนับ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อคืน เพื่อให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ น
สามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
เว้นแต่ในกรณีท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติม
รายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษทั จัดการจะดําเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ ก้ไขหรือเพิม่ เติมดังกล่าว
4. ในกรณีท่บี ริษทั จัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของ
บริษัทจัด การ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บ ริษัท จัดการรายอื่น เข้าจัดการกองทุ นรวมแทน ด้วยวิธีข อรับ ความ
เห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่ วยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่บริษัท
จัดการรูห้ รืออาจรูถ้ งึ การไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาํ เป็ นและสมควร
บริษทั จัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะ
คํานึงถึงประโยชน์ ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นสําคัญ และในกรณีท่มี คี ่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการเปลี่ยนบริษทั จัดการ
บริษทั จัดการจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษทั จัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่
กําหนด บริษทั จัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
5. การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
ในกรณีทบ่ี ุคคลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าํ หน่าย
ได้แล้วทัง้ หมด บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนทีเ่ กิน
กว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่ วยลงทุน
ของบุคคลหรือกลุ่มบุ คคลเดียวกันนัน้ ให้มจี ํานวนไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของกองทุนรวมนัน้ ภายในสองเดือนนับแต่วนั ที่ปรากฏกรณีดงั กล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนัน้
ทันทีเว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามทีป่ ระกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
6. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่ วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ ายได้
แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่อง
หลักเกณฑ์เกีย่ วกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ กรณียกเว้นดังต่อไปนี้
(1) กรณียกเว้นให้ถอื หน่วยลงทุนได้โดยไม่จาํ กัดสัดส่วนสําหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
(ก) กองทุนดังต่อไปนี้
1. กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนการออมแห่งชาติ
4. กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
5. กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
6. กองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนทัวไป
่
7. กองทุนอื่นใดทีส่ าํ นักงานพิจารณาว่ามีลกั ษณะทํานองเดียวกับกองทุนตามข้อ 1. ถึง 6.
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8. กองทุนต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะตาม 1. ถึง 7.
(ข) นิตบิ ุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (1)(ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงั คับต้องเสีย
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็ นต้น
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปที
่ เ่ สนอขายหน่ วยลงทุนภายใต้โครงการ
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็ นการลงทุ น ของผู้
ลงทุ น ที่ม ิได้ม ีส ญ
ั ชาติไทยในต่ างประเทศหรือเป็ น การลงทุ น ผ่านบัญ ชีแ บบไม่เปิ ดเผยชื่อ (omnibus
account) ในต่างประเทศ
(ง) บุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั การผ่อนผันจากสํานักงานเมือ่ มีเหตุจาํ เป็ นและสมควร
(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไข ซึง่ ได้แก่กรณีดงั ต่อไปนี้
(ก) กรณีท่เี ป็ นการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมอีทเี อฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผูด้ ูแลสภาพคล่องที่ได้รบั
การแต่งตัง้ จากบริษทั จัดการ อาจถือหน่ วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทัง้ นี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลา
ตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมจนถึงวันที่ครบกําหนดหนึ่งปี นับแต่วนั ที่เริม่ ซื้อขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทเี อฟดังกล่าวในตลาดรอง
(ข) กรณีท่เี ป็ นการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มกี ารรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพหรือรับโอนเงินดังกล่าวต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ทัง้ นี้ เฉพาะในส่วนของหน่ วย
ลงทุนทีร่ องรับการรับโอนเงินดังกล่าว
(ค) กรณีของกองทุนรวมที่มกี ารแบ่งชนิดหน่ วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนทีผ่ ูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะ
ได้รบั จากการลงทุนในหน่ วยลงทุน ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน
ได้ไม่เกิน สัดส่วนที่ระบุ ไว้ในโครงการ ทัง้ นี้ เมื่อได้รบั การผ่อ นผัน จากสํานัก งานตามเหตุ จําเป็ นและ
สมควร
(ง) กรณีทม่ี เี หตุจาํ เป็ นและสมควรอื่นใด ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด โดยได้รบั การผ่อนผันจาก
สํานักงาน ทัง้ นี้ ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สาํ นักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็ นสําคัญ
“ผู้ลงทุนรายใหญ่ ” และ “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” ตามวรรคหนึ่ง (2)(ก) ให้หมายความถึงผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแล
สภาพคล่อง ตามทีก่ าํ หนดไว้ในประกาศทีเ่ กีย่ วกับการจัดตัง้ และจัดการกองทุนรวมอีทเี อฟ”
“เงินจากกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ” ตามวรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้หมายความดังนี้
(1) เงินทีก่ องทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพรับโอนจากกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
(2) เงินตามวรรคสาม (1) ทีก่ องทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพรับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพอื่น
(3) ผลประโยชน์อนั เกิดจากเงินตามวรรคสาม (1) และ (2)”
7. ธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง (affiliated transaction)
บริษทั จัดการอาจทําธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องได้ โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยูใ่ นปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
8. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)
1. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผู้ให้บริการ อันเนื่ องมาจากการใช้
บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ที่มอี ยู่ในปั จจุบนั และที่แก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต รวมทัง้ “หลัก
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ปฏิบตั ใิ นการรับผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ จากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
หรือบริษทั สมาชิกศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บริษทั จัดการกําหนดไว้ ทัง้ นี้ บริษัท
จัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์
ทีอ่ าจมีไว้ได้ของกองทุนด้วย
2. ในกรณี ท่บี ริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูล
เกีย่ วกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ในรายงานรอบปี บญ
ั ชี และในกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนเปิ ดจะเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย
9. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงเปลีย่ นแปลง เพิม่ เติม และ/หรือแก้ไขวิธกี ารจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่างๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม และ/หรือแก้ไขวิธกี ารจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ
รายงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ รายงาน
ยอดหน่ วยลงทุนคงเหลือ (Statement) เป็ นต้น โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอาจรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษทั จัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
บริษทั จัดการ หรือการจัดส่งข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็ นต้น และ/หรือจัดส่งข้อมูลให้ในรูปแบบข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื ดังนัน้ ผู้ถอื หน่ วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วน
แล้ว เพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนที่ได้รบั ผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธกี ารอื่นใด ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนตามปกติ
ได้
10. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพือ่ ประโยชน์กบั
1 พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูม้ ถี นิ่ ฐานอยูใ่ นหระเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ท่มี หี นังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ
Green Card ทีอ่ อกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2 นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้น ส่วน เป็ น ต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึ้นภายใต้ก ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริก า
รวมถึงสาขาของนิตบิ ุคคลดังกล่าว
3 หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4 ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสังเกี
่ ่ยวกับหน่ วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี้ รวมถึง ผูล้ งทุนทีใ่ ช้ตวั แทนหรือผูจ้ ดั การทีต่ งั ้ อยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว
5 กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิตบิ ุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4 บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธหรือระงับ
การสังซื
่ ้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่ วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุนที่มลี กั ษณะ
ดังกล่าวข้างต้น
11. ข้อกําหนดเกีย่ วกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายทีเ่ รียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ ต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที่
ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกีย่ วกับบัญชี
ของบุคคลทีอ่ ยูใ่ นบังคับต้องเสียภาษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิตบิ ุคคล สัญชาติอเมริกนั
ผู้ซ่ึง มีถิ่น ที่อ ยู่ถ าวรในสหรัฐ อเมริก า และผู้ซ่ึง มีถิ่น ที่อ ยู่ท างภาษี ใ นสหรัฐ อเมริก า) ซึ่ง เปิ ดหรือ มีไ ว้ก ับ FFI นั น้
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นอกจากนี้ ยงั ปรากฎด้วยว่าในปั จจุบ นั มีรฐั บาลในหลายประเทศกําลังดําเนิ น การออกกฎหมายที่ม ีข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ในลัก ษณะที่ค ล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง”)
กองทุ น รวมและบริษัท จัด การถือ ว่า เป็ น FFI ตามบทนิ ย ามของ FATCA ซึ่ง ถู ก กํ า หนดให้ต้ อ งเข้า ผู ก พัน ตนกับ
หน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าทีต่ อ้ งรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติ
อเมริก ัน และบุ ค คลที่ม ีล ัก ษณะตามหลัก เกณฑ์ ท่ี FATCA กํ า หนด หน้ า ที่ใ นการตรวจสอบข้อ มู ล ลู ก ค้า เพื่อ หา
ความสัมพัน ธ์ของลูก ค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้ าที่ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทํา
เอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น ภายใต้ขอ้ กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพัน
ตนเพื่อปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution
หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั ผลกระทบทีส่ าํ คัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินทีก่ องทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สนิ
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึง่ จะเริม่ ต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้น
ไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สนิ ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริม่ ต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย
FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ
FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าทีด่ าํ เนินการหักเงิน ณ ทีจ่ า่ ยดังกล่าวก่อนชําระให้กบั กองทุนรวมทีเ่ ป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝาก
ทรัพย์สนิ และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะ
ปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุตคิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษทั จัดการ ซึ่ง
อาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ
รวมถึงอาจทําให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนได้
อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษทั จัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ ของผู้ถอื
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษทั จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษทั จัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และ
ข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษทั จัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระ
ผูกพันภายใต้ขอ้ กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษทั จัดการและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการปฎิบตั งิ านของกองทุน เช่น ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ และผูส้ นับสนุ นการขาย
และรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้
(1) ร้อ งขอให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ที่เข้า ข่า ยเป็ น พลเมือ งของประเทศสหรัฐอเมริก า(หรือ เป็ น บุ ค คลตามที่ก ฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด) ให้คาํ ยินยอมบริษทั จัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่
อยู่ เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุ น หรือเงิน ปั น ผลที่ได้รบั เป็ น ต้น )ที่ม ีอยู่ในบัญ ชีท งั ้ หมดของผู้ถือหน่ วยลงทุ น นัน้ กับ บริษัท จัด การ ให้ก ับ
หน่วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนนํ าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิม่ เติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ ทราบความ
เกีย่ วข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรือการให้ขอ้ มูลตามหัวข้อที่
กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่
เคยให้ไว้ม ีก ารเปลี่ย นแปลง เป็ น ต้น รวมถึงนํ า ส่งหลัก ฐานเพื่อ ยืน ยัน การเข้า ร่วมใน FATCA หรือ กฎหมาย
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ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณี ท่ีเป็ นลูกค้าสถาบันการเงิน ) ทัง้ นี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื่นใดเพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้กองทุนหรือผูถ้ อื
หน่ วยลงทุ นโดยรวมได้รบั ประโยชน์ เพิ่ม ขึ้นหากมีก ารดําเนิน การที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ข้างต้น ในกรณีท่ผี ู้ถอื หน่ วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษทั จัดการ
กําหนด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจําเป็ นและ
ความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที่บริษทั จัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้
ดําเนินการตามข้อตกลงทีไ่ ด้ระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คําสังซื
่ อ้ / สับเปลีย่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนของผู้ถือ
หน่ วยลงทุนรายนัน้ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ต้อง
ไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนิ นการอื่น ใดอัน เป็ น การป้ องกัน หรือลดผลกระทบ หรือทําให้ก องทุ น หรือผู้ถือหน่ วยลงทุ น โดยรวมได้รบั
ประโยชน์เพิม่ ขึน้ หากมีการดําเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทํา
เพื่อ หลีก เลี่ย งมิให้บ ริษัท จัด การและกองทุ น มีก ารดํา เนิ น การที่ไ ม่ส อดคล้อ งข้อ บังคับ ของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องอันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ทีจ่ า่ ย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น ซึง่
ในทางปฏิบตั บิ ริษทั จัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีเ่ ข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
(หรือเป็ นบุคคลตามทีก่ ฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด) เท่านัน้
ทัง้ นี้ ในกรณีท่กี ฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิม่ เติมข้อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิ
ไว้ขา้ งต้น บริษทั จัดการ(รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่ง
ข้อมูลของผู้ถอื หน่ วยลงทุนไปยังหน่ วยงาน หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็ นต้องร้องขอต่อผู้ถอื
หน่วยลงทุน
12. การซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวติ หรือทีเ่ รียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วย
ลงทุน โดยติดต่อกับบริษทั ประกันชีวติ หรือตัวแทนที่บริษทั ประกันชีวติ กําหนด (ถ้ามี) ทัง้ นี้ การซื้อขายหน่ วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวติ อาจมีขอ้ กําหนด และวิธปี ฏิบตั ทิ ่แี ตกต่างไปจากการซื้อขายหน่ วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้
ลงทุนที่ซ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์
ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนก่อน
บริษทั ประกันชีวติ เป็ นตัวแทนของผู้ถอื หน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ในการรวบรวม และนํ าส่งคําสังซื
่ ้อขาย
หน่ วยลงทุน รวมทัง้ คําสังต่
่ างๆไปยังบริษทั จัดการในนามของบริษทั ประกันชีวติ โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้จริงของผูถ้ อื
หน่ วยลงทุน (Omnibus Account) ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ มีหน้าทีต่ อ้ งติดต่อเพื่อรับหน่ วยลงทุน
หรือรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน และตลอดจนรับคํายืนยันการทํารายการต่างๆ จากบริษทั ประกันชีวติ โดยตรง
อนึ่ง บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการซื้อหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวติ รวมถึงการให้บริการอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนและ/หรือ ผูล้ งทุนทีซ่ อ้ื
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กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงการให้บริการดังกล่าว บริษทั จะแจ้งให้ผู้
ถือหน่ วยลงทุ น ทราบล่วงหน้ า โดยติด ประกาศที่ทําการของบริษัท จัดการและ/หรือ บริษัท ประกัน ชีวติ และ/หรือ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ในกรณีทม่ี กี ารยกเลิกบริการดังกล่าว บริษทั จัดการ จะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดย
ติดประกาศที่ทําการของบริษทั จัดการและ/หรือบริษทั ประกันชีวติ และ/หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
และแจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วัน
ข้อกําหนดเกีย่ วกับการซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ดังต่อไปนี้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ โดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนและ/หรือผูล้ งทุนทีซ่ อ้ื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนแล้ว
1. มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี
ขัน้ ตํ่ าจํา นวนหน่ ว ยลงทุ น คงเหลือ ในบัญ ชีข นั ้ ตํ่ า ค่า ธรรมเนี ย มการขายหน่ วยลงทุ น (Front-end Fee) และ
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :
เนื่องจากการซือ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ มีขอ้ กําหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืน
กรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้น ดังนัน้ การสังซื
่ ้อขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวติ จึงมีขอ้ กําหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ ตํ่าของการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสังขายคื
่
น จํานวนหน่ วย
ลงทุนขัน้ ตํ่าของการสังขายคื
่
น มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ตํ่า จํานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้
ตํ่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน (Back-end
Fee) ซึง่ อาจแตกต่างจากการซือ้ ขายหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัวไปเพี
่
ยงอย่างเดียว
ผูล้ งทุนทีส่ นใจซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน จึงต้องศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้
ในกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายทีจ่ ดั ทําโดยบริษทั ประกันชีวติ
2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ :
ผูล้ งทุนสามารถซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุนผ่านบริษทั ประกัน
ชีวติ หรือตัวแทนทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กําหนด (ถ้ามี) โดยชําระค่าซือ้ หน่วยลงทุนตามวิธกี ารทีแ่ ต่ละบริษทั ประกัน
ชีวติ กําหนด ทัง้ นี้ บริษทั ประกันชีวติ อาจกําหนดมูลค่าขัน้ ตํ่าในการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน วันและเวลาทําการในการ
สังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน วิธกี ารในการสังซื
่ ้อ วิธกี ารชําระเงินเพิม่ เติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวติ และ/หรือ
เอกสารการขายที่ผู้ล งทุ น ได้ร บั จากบริษัท ประกัน ชีวิต โดยระยะเวลาในการสังซื
่ ้ อ จะต้อ งอยู่ภ ายใต้ก รอบ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนที่กําหนดไว้ในโครงการ และคําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษทั จัดการ
ได้รบั ชําระเงินครบถ้วนจากบริษทั ประกันชีวติ แล้ว
ในกรณีของการสังซื
่ อ้ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ บริษทั จัดการ หรือบริษทั ประกันชีวติ อาจปฏิเสธ
คําสังซื
่ ้อขายหน่ วยลงทุนของผู้ลงทุน เมื่อพิจารณาเห็นว่า คําสังดั
่ งกล่าวอาจเข้าข่ายการทําธุรกรรมที่มเี หตุอนั
ควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและ/หรือการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย ตามพระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการ
สนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงกฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษทั ประกัน
ชีวติ สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน หรือการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทั จัดการ หรือบริษทั ประกันชีวติ
รวมถึงกรณีท่คี ําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนเข้าข่ายเป็ นการทําธุรกรรมที่ถอื เป็ นความผิดตามกฎหมาย ขัดต่อกฎหมาย
หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรืออยูภ่ ายใต้คาํ สังห้
่ ามการทําธุรกรรมของทางราชการ และกรณีทผ่ี ลู้ งทุน
ไม่ผา่ นหลักเกณฑ์การรับประกันของบริษทั ประกันชีวติ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี

72

3. การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
3.1. ผู้ล งทุ น ที่ซ้ือ กรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต ควบหน่ ว ยลงทุ น สามารถขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ในรูป แบบ
กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนผ่านบริษทั ประกันชีวติ หรือตัวแทนทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กําหนด (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษทั ประกันชีวติ อาจกําหนดมูลค่า หรือ จํานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ตํ่าในการขายคืนหน่ วยลงทุน เงือ่ นไข
ในการขายคืนหน่ วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่ วยลงทุน วิธกี ารนํ าส่งเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
เพิม่ เติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวติ และ/หรือเอกสารการขายที่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้รบั จากบริษทั
ประกันชีวติ โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยูภ่ ายใต้กรอบระยะเวลาทีก่ าํ หนดไว้ในโครงการ และคําสังขาย
่
คืนจะมีผลเมื่อบริษทั ประกันชีวติ ได้ส่งคําสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนดังกล่าวมายังบริษทั จัดการแล้ว โดยบริษทั
ประกันชีวติ อาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถือกรมธรรม์จนครบถ้วน ก่อนส่งคําสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน
มายังบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนที่ซ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุน สามารถขายคืน
หน่ วยลงทุน โดยระบุเป็ นจํานวนหน่ วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษทั ประกันชีวติ ตามจํานวนขัน้ ตํ่าและ
เงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์
บริษทั จัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ตวั แทนของผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบ
หน่ ว ยลงทุ น (กล่า วคือ บริษัท ประกัน ชีวิต ที่อ อกกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต ควบหน่ ว ยลงทุ น ) ภายใต้ก รอบ
ระยะเวลาทีก่ ําหนด โดยเป็ นไปตามเงือ่ นไขและข้อกําหนดในโครงการ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษทั ประกันชีวติ มีหน้าทีต่ อ้ งชําระเงินค่าขาย
คืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั จากบริษทั จัดการให้แก่ผู้ถอื กรมธรรม์ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน โดยวิธกี ารรับค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นไปตามวิธที ่บี ริษทั ประกันชีวติ กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวติ ควบหน่วยลงทุน
3.2. การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตภิ ายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน :
ในบางกรณี บริษทั ประกันชีวติ อาจมีขอ้ ตกลงกับผูถ้ อื หน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ทีจ่ ะดําเนินการ
ส่งคําสังซื
่ ้อ / ขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นประจําหรืออัตโนมัตหิ รือตามเงือ่ นไขใดๆทุกเดือน และ/หรือดําเนินการ
นําเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนมา
ชําระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดๆทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ เรียกเก็บเงินจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวติ ทัง้ นี้ การส่งคําสังซื
่ ้อ/ขายคืนหน่ วยลงทุน หรือคําสังใดๆ
่
เกี่ยวกับการดังกล่าวในแต่ละครัง้ โดย
บริษทั ประกันชีวติ ถือว่าบริษทั ประกันชีวติ ได้รบั มอบอํานาจจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
ให้สง่ คําสังดั
่ งกล่าวมายังบริษทั จัดการเรียบร้อยแล้ว โดยบริษทั ประกันชีวติ อาจจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ถอื หน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ตามช่องทางที่บริษทั
ประกันชีวติ จะเปิ ดเผยเพิม่ เติมในเอกสารประกอบการขายตามรูปแบบและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ ตกลง
กับลูกค้า
4. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กรณีทผ่ี ลู้ งทุนทีซ่ อ้ื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะเป็ นผูอ้ อกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนให้แก่บริษทั ประกันชีวติ ภายใน 10 วันทําการนับตัง้ แต่วนั ทํารายการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ บริษทั จัดการ
ขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนให้กบั ผู้ถือหน่ วยภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบ
หน่วยลงทุน
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ทัง้ นี้ บริษทั ประกันชีวติ จะเป็ นผูอ้ อกและจัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการซื้อหน่ วยลงทุนตามข้อ (2) และการ
ขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามข้อ (3) ข้อ 3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนภายใน
10 วันทําการ นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสังซื
่ อ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน
5. การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษทั ประกันชีวติ ตามจํานวนขัน้ ตํ่า จํานวนเงิน
คงเหลือขัน้ ตํ่า และเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสังตามแบบฟอร์
่
มทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กําหนด
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวม
ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ตามที่บริษทั ประกันชีวติ กําหนดไว้เท่านัน้ โดยต้องเป็ นการทํารายการผ่านบริษัท
ประกันชีวติ การสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดหนึ่ง (กองทุนเปิ ดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง)
ให้กบั ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวติ และเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดย
บริษทั ประกันชีวติ จะเป็ นผูด้ าํ เนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทาง ซึง่ ได้หกั ค่าธรรมเนียมการ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพือ่ นําไปชําระค่าซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อให้
เกิดรายการดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ การดําเนินการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงั นี้
(1) การสับเปลีย่ นกองทุน คือ การสับเปลีย่ นจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่ง
หรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นครัง้ คราว
(2) การสับ เปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับ เปลี่ยนกองทุน เป็ น ประจําตามคําสังที
่ ่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ระบุไว้
ล่วงหน้าให้มกี ารขายหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกอง
หนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงือ่ นไขทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไป
กองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนโดยอัตโนมัตติ ามรอบของกรมธรรม์ เช่น ทุกรอบสามเดือน
เป็ นต้น โดยให้มสี ดั ส่วนการลงทุนเป็ นไปตามทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัท ประกัน ชีวติ อาจระงับการสับ เปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน เป็ นการชัวคราว
่
และ/หรือถาวรในกรณี ท่ี
บริษทั ประกันชีวติ เห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนหรือกรณีท่ยี กเลิก
ตามเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดไว้ในกรมธรรม์
บริษัทประกันชีวติ จะเป็ นผู้จดั ส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับแต่วนั ที่ได้ดําเนินการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน สําหรับกรณี การสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษทั ประกันชีวติ จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสัง่
ครัง้ แรก หรือ สรุป ส่งเป็ น รายงานรายปี แล้วแต่ ก รณี ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่ วยลงทุ นสามารถโทรศัพ ท์สอบถาม
สถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กําหนด
6. วันและเวลาในการขาย รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ท่บี ริษทั ประกันชีวติ ได้ทุกวันและเวลาทําการที่
บริษทั ประกันชีวติ กําหนด ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถทํารายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้อหน่ วยลงทุน
(การชําระเบี้ยประกันภัยเพิม่ เติมพิเศษ) การขายคืนหน่ วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวติ )
การสับเปลี่ยนกองทุน การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัตไิ ด้โดยส่งคําสังตาม
่
แบบฟอร์มและปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กําหนด
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7. สิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนมีสทิ ธิต่างๆทีแ่ ตกต่างจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัวไปที
่ ่
ซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เช่น
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ให้มกี ารโอนเปลีย่ นมือหน่วยลงทุนไม่วา่ กรณีใดทัง้ สิน้
2. ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ภายใต้ ก รมธรรม์ป ระกัน ชีวิต ควบหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ม ีส ิท ธินํ า หน่ ว ยลงทุ น ไปจํ า นํ า เป็ น
หลักประกัน
3. ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิในฐานะผูเ้ อาประกันภัยจากบริษทั ประกันชีวติ รวมถึงผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถยกเลิก
การทํา กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทประกันชีวติ และ/หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกําหนด โดยบริษทั ประกันชีวติ จะเป็ นผูด้ ําเนินการขายหน่ วยลงทุนกับบริษทั จัดการในส่วนของการ
ลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิในการขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลรายละเอียดโครงการจากบริษทั ประกันชีวติ หรือตัวแทนขายหน่ วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ (ถ้ามี) ทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กําหนด
5. สิทธิในการได้รบั ทราบจากบริษทั ประกันชีวติ ถึงรายชื่อของบริษทั จัดการทุกแห่งทีร่ บั จัดการกองทุนรวมควบ
กรมธรรม์ประกันชีวติ ทีเ่ สนอขายโดยบริษทั ประกันชีวติ นัน้
6. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลจากบริษทั ประกันชีวติ เกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษทั จัดการ บริษทั ประกันชีวติ
รวมทัง้ ชื่อ ทีอ่ ยู่ และเลขประจําตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ
กําหนด
7. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลจากบริษัทประกันชีวติ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่ วยลงทุนที่ได้รบั
คําแนะนํ าเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกี่ยวกับความเสีย่ งของการลงทุน
ในหน่วยลงทุน
8. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อเท็จจริงที่มผี ลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยูใ่ นขัน้ ตอนการดําเนินการเพื่อการ
ควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็ นต้น จากบริษทั ประกันชีวติ
9. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลจากบริษทั ประกันชีวติ เกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียม
หรือผลตอบแทนทีต่ วั แทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ อาจได้รบั จากการซือ้ กรมธรรม์ รวมทัง้
การซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น
10. เงือ่ นไขหรือสิทธิในการรับบริการจากบริษทั จัดการของผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ อาจไม่เท่า
เทียม และแตกต่างจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัวไป
่ เช่น สิทธิในการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิหน่วยลงทุน (Fund
Book) ของบริษทั จัดการ และการได้รบั ข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รบั จากบริษทั จัดการโดยตรง
รวมถึงการทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ จะไม่สามารถทํารายการผ่านช่องทางปกติอ่นื ๆของ
บริษทั จัดการ นอกเหนือจากการทํารายการผ่านบริษทั ประกันชีวติ ทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีกรมธรรม์ประกันชีวติ
ควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทัง้ นี้ เนื่องจากบริษทั ประกันชีวติ จะทําหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวติ ในการรวบรวม และส่งคําสังซื
่ อ้ ขายหน่วยลงทุนไปยังบริษทั จัดการในนามของบริษทั
ประกันชีวติ โดยไม่เปิ ดเผยชื่อทีแ่ ท้จริงของผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็ นผูต้ ดิ ต่อในการ
ยืนยันรายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซอ้ื และชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีขายคืน
หน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ โดยตรงตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ แต่ละ
แห่งกําหนด
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11. นอกจากนี้ สิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน อาจอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไข และข้อกําหนดของบริษทั ประกันชีวติ ที่
ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ควบกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต ผ่ านบริษัท ประกัน ชีวิต แต่ ละราย โดยผู้ถือหน่ วยลงทุ น ควบ
กรมธรรม์ประกันชีวติ ต้องศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
เพิม่ เติม
8. การจัดส่งเอกสารให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน :
1. การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษทั ประกันชีวติ จะเป็ นผูด้ ําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ของกองทุน ให้แก่ผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุน หลังจากทีไ่ ด้รบั เอกสารจากบริษทั จัดการ
2. รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ อาจติดต่อบริษทั ประกันชีวติ เพื่อให้จดั ส่งรายงานแสดงฐานะการ
ถือหน่วยลงทุนตามวิธกี ารและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กําหนด
13. สาระสําคัญของกองทุนรวมต่างประเทศ
รายละเอียด กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund (กองทุนหลัก) ตามข้อ 3.11
ปั จจัยความเสีย่ ง
ความเสีย่ งด้านตราสารทุน (Equity Risk): โดยทัวไปแล้
่
วการลงทุนในตราสารทุนมีความเสีย่ งมากกว่าตราสารหนี้
หรือตราสารตลาดเงิน ตราสารทุนสามารถสูญเสียมูลค่าได้อย่างต่อเนื่องและสามารถลดตํ่าลงได้อย่างไม่มกี าํ หนด
ตราสารทุนของบริษทั ทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนื่องนัน้ อาจมีความอ่อนไหวต่อข่าวร้ายได้ เพราะว่ามูลค่าส่วนใหญ่จะมาจาก
ความคาดหวังทีส่ งู ต่ออนาคตของบริษทั ตราสารทุนของบริษทั ทีป่ รากฎว่าราคาตํ่ากว่ามูลค่าทีแ่ ท้จริงนัน้ อาจจะยังคง
มีมลู ค่าทีต่ ่าํ ต่อไปอย่างไม่มกี าํ หนดได้ หากบริษทั ล้มละลายหรือมีการปรับโครงสร้างทางการเงิน ตราสารทุนนัน้
อาจจะสูญเสียมูลค่าส่วนใหญ่หรือทัง้ หมด
ความเสีย่ งด้านการลงทุนในภูมภิ าคทีก่ ระจุกตัว (Geographic Concentration Risk): ในกรณีทก่ี องทุนลงทุน
สินทรัพย์เฉพาะภูมภิ าคเป็ นส่วนใหญ่ ผลตอบแทนอาจจะได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
การเมือง เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม หรือสภาพตลาด ในภูมภิ าคนัน้ ซึง่ หมายความว่ากองทุนอาจมีความผันผวนและ
ความเสีย่ งทีจ่ ะขาดทุนสูงกว่าเมือ่ เทียบกับกองทุนทีล่ งทุนแบบไม่กระจุกตัว
ความเสีย่ งด้านตลาด (Market Risk): ราคาของหลักทรัพย์สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา และสามารถลดลงได้
เนื่องจากปั จจัยต่างๆ เช่น ข่าวการเมืองหรือเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ การเปลีย่ นแปลงของเทคโนยีและธุรกิจ การ
เปลีย่ นแปลงของประชากร วัฒนธรรม ภัยทีเ่ กิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์ สภาพภูมอิ ากาศ การค้นพบทาง
วิทยาศาสตร์ ต้นทุนและพลังงาน สินค้าโภคภัณฑ์ และทรัพยากรธรรมชาติ
ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น (Currency Risk): การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นสามารถทําให้กองทุนกําไร
หรือขาดทุนจากการลงทุนได้ เนื่องจากอัตราแลกเปลีย่ นสามารถเปลีย่ นแปลงได้อย่างรวดเร็วและยากทีจ่ ะคาดเดา
21. การดํา เนิ น การกรณี บ ริ ษทั จัด การไม่ส ามารถดํา รงเงิ น กองทุน ได้ต ามที่ป ระกาศกําหนด :
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกําหนด บริษทั จัดการจะดําเนินการเปลีย่ นให้บริษทั
จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธกี ารขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ คิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าํ หน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่รหู้ รือควรรูว้ ่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี้ หากมีเหตุจําเป็ น
และสมควร บริษทั จัดการอาจขอให้สาํ นักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษทั จัดการกองทุน
รวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ และในกรณีทม่ี คี ่าใช้จา่ ยเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นบริษทั
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จัดการ บริษทั จัดการรายเดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษทั จัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด บริษทั จัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับ ของโครงการจัด การกองทุน รวม :
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตั ติ ามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถอื หน่ วยลงทุนกับบริษทั
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสังที
่ ่ออกโดย
อาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทข่ี อ้ กําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ
กฎ หรือคําสังดั
่ งกล่าว หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังนั
่ น้
ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มอี ํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่ วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การลงนาม
ในข้อผูกพันของผูด้ แู ลผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถอื ว่าผูกพันผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การที่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไม่วา่ ในทอดใด ๆ ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัด การกองทุ น รวมที่ผ่ า นการอนุ ม ัติ จ ากสํ า นั ก งาน หรือ ผ่ า นการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติม ตามมาตรา 129 แห่ ง
พระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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แนวทางในการใช้สิ ทธิ อ อกเสีย งและการดําเนิ น การใช้สิ ทธิ อ อกเสีย ง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ต่างๆ ในรอบปี ปฏิทนิ ได้จาก website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)

รายชื่อ บุค คลที่เกี่ย วข้อ งที่ม ีก ารทํา ธุร กรรมกับ กองทุน รวม
กองทุน เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล เจแปนนิ ส อิ ค วิ ต ี้
ตัง้ แต่ว นั ที่ 1 กุม ภาพัน ธ์ 2561 ถึงวัน ที่ 31 มกราคม 2562
- ไม่ม ี หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนรวมได้ท่ี บริษทั จัดการ
โดยตรง หรือที่ website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th) และสํานักงาน ก.ล.ต.
(www.sec.or.th)

รายชื่อ ผูจ้ ดั การกองทุน ที่บ ริ หารจัด การกองทุน รวม
กองทุน เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล เจแปนนิ ส อิ ค วิ ต ี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายวิน พรหมแพทย์
นายวิทยา เจนจรัสโชติ
น.ส.วิรยิ า โภไคศวรรย์
นายปณิธิ จิตรีโภชน์
นายธนา เชนะกุล
นายวรุณ ทรัพย์ทวีกุล

หมายเหตุ : ผู้ ล งทุ น สามารถดู ร ายชื่ อ ผู้ จ ัด การกองทุ น ทั ง้ หมดได้ ท่ี website ของบริษั ท จัด การ
(www.principal.th)
รายงานการรับ ผลประโยชน์ ต อบแทนเนื่ อ งจากการที่ก องทุน ใช้บ ริ ก ารบุค คลอื่น (Soft Commission)
ของธุร กิ จ กองทุน รวม
- ไม่มกี ารรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) –
ค่า นายหน้ า ทัง้ หมดจากการที่บ ริ ษทั สังซื
่ ้อ ขายหล กั ทรัพย์ฯ
- ไม่ม ี - (เป็ นการซือ้ /ขายหน่วยลงทุน)

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี

1

บริ ษทั หล กั ทรัพย์จ ดั การกองทุน พริ น ซิ เพิ ล จํา กัด
สอบถามข้อ มูล เพิ่ ม เติ ม ได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี
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