หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอเชีย แปซิ ฟิก ไดนามิก อิ นคัม อิ ควิ ตี้
Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund (PRINCIPAL APDI)
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กองทุนรวมนี้ ลงทุนกระจุกตัวในฮ่องกง ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล เอเชี ย แปซิ ฟิ ก ไดนามิ ก อิ น คัม อิ ค วิ ตี้ (“กองทุ น ”) ลงทุ น ในกองทุ น Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund
(“กองทุนหลัก”) ต่างประเทศ จึงอาจทาให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาท และดอลลาร์สหรัฐ และเนื่ องจากกองทุนหลัก
สามารถไปลงทุนได้ในต่างประเทศในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิก จึงทาให้ กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ กองทุนไปลงทุนด้วย บริษั ท
จัดการอาจใช้ สัญญาซื้อ ขายล่วงหน้ าเพื่อเป็ นเครื่อ งมือในการป้ องกัน ความเสี่ย งอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุ น (Hedging) โดยอาจพิ จารณา
ปรับเปลี่ยนอัตราส่วนตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนในแต่ละช่วงเวลาของการลงทุน ทัง้ นี้ กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ทัง้ จานวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงิ นคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ อย่างไรก็ตามหากผู้จดั การ
กองทุนพิจารณาว่า การป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน หรือทาให้ผ้ลู งทุนเสียประโยชน์ ที่อาจได้รบั
ผู้จดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ เนื่ องจากการใช้เครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงจะมีต้นทุนในการทาธุรกรรม ทา
ให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ดังนัน้ กองทุนจึงยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเหลืออยู่
เนื่ องจากกองทุนหลัก สามารถลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ในสัดส่วนไม่เกิ น
ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศ (Local Rating) จากสถาบันจัด
อันดับที่ ไม่ได้รบั การยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งเมื่อนับรวมแล้วอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวอาจสูงกว่าเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด บริษัทจัดการ จะทาการติ ดตามสัดส่วนการลงทุนใน Unlisted Securities และตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับ
ความน่ าเชื่อถือภายในประเทศ (Local Rating) จากสถาบันจัดอันดับที่ ไม่ได้รบั การยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะปรับลด
สัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก รวมทัง้ ถือครองเงินสดหรือตราสารที่มีคุณภาพดีทงั ้ ในและ/หรือต่างประเทศเพิ่ มมากขึ้น เพื่อให้สัดส่วนการ
ลงทุนในส่วนดังกล่าวของกองทุนนี้ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ไม่เกิ นกว่าเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
กองทุนมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนเป็ น 7 ชนิ ดได้แก่ ชนิ ดสะสมมูลค่า ชนิ ดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิ ดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิ ดขายคืนหน่ วยลงทุน
อัตโนมัติ ชนิ ดผู้ลงทุนพิเศษ ชนิ ดช่องทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ชนิ ดเพื่อการออม ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทัง้ 7 ชนิ ดก่อนทา
การลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการเพิ่มชนิ ดหน่ วยลงทุนในอนาคตได้
การแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน มิได้ทาให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิ ดของหน่ วยลงทุน
ทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
มูลค่าหน่ วยลงทุนของหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ด อาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแยกคานวณมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนแต่ละชนิ ด
กองทุนนี้ มีความเสี่ยงอันอาจเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิ จ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน
เนื่ องจากกองทุนนี้ เป็ นกองทุนที่ ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิ ดวิกฤตการณ์ ที่
ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผ้ลู งทุนไม่ได้รบั เงินคืนตามระยะเวลาที่กาหนด
การลงทุ นในหน่ วยลงทุน มิ ใช่ การฝากเงิ น และมี ความเสี่ย งของการลงทุน ผู้ลงทุน อาจได้ รบั เงิ นลงทุ นคื นมากกว่าหรือน้ อยกว่าเงิ น ลงทุ น
เริ่ มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และ
ผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนได้
ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผ้ลู งทุนอาจได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนดในหนังสือชี้ชวน
ในกรณี ที่กองทุนไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สานักงานกาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่มีคาสังไว้
่
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิ งในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถาม
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้อง
ของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 10 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ระดับความ
เสีย่ งที่ลงทุน
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ลักษณะสาคัญของกองทุนรวม
ชื่อกองทุน
ประเภทโครงการ
นโยบายการลงทุน

ป้ องกันความเสีย่ ง
อัตราแลกเปลี่ยน
ตามดุลยพินิจของ
ผู้จดั การกองทุน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
(Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund, PRINCIPAL APDI)
กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income
Fund ที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) มี
นโยบายจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนให้มเี สถียรภาพและเชิงบวกจาก
การลงทุนในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ป่ นุ ) กองทุนจะลงทุนในบริษทั จัดตัง้ , จด
ทะเบียน, และ/หรือ มีการดาเนินการส่วนใหญ่ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ป่ นุ ) ใน
ส่วนของบริษทั จดทะเบียน จะต้องมีการซื้อขายในต่างประเทศที่เป็ นสมาชิกของ WFE ด้วยเช่นกัน
โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุน้ ที่มกี ารจ่ายเงินปันผลสูงและให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ มีการ
จ่ายเงินปันผลสม่าเสมอ มีแนวโน้มในการเติบโตสูงเมือเทียบกับตลาดโดยรวม นอกจากนี้ กองทุน
อาจลงทุนในบริษทั ที่มศี กั ยภาพในการเติบโตที่ดี และผูจ้ ดั การกองทุนได้เล็งเห็นถึงการจ่ายเงินปัน
ผล/ผลตอบแทนที่ดใี นอนาคต
อย่างไรก็ตามในกรณีท่ตี ลาดตราสารทุนมีความผันผวนหรือในช่วงที่สถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อ
การลงทุนในตราสารทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เป็ นต้น ผูจ้ ดั การกองทุนอาจปรับ
สัดส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือตราสารหนี้อ่นื ๆได้ถงึ ร้อยละ 20 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ โดยตราสารหนี้ท่กี องทุนลงทุนจะต้องได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือไม่ต่ากว่า BBB โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
ได้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติท่มี คี ุณสมบัตติ ามที่กาหนดหรือเที่ยบเท่า นอกจากนี้กองทุน
อาจลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุน (CIS) อื่น โดย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน และสอดคล้องกับข้อกาหนดของ Securities Commission
และมาตรฐาน CIS
กลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนของกองทุน ดังนี้
• สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนอยู่ระหว่างร้อยละ 60-98 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในหน่ วยของกองทุนรวมอื่น (CIS) ที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของกองทุน
สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ท่มี สี ภาพคล่องอย่างน้อยร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพื่อ
รักษาสภาพคล่องของกองทุน
ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุ นในหรือมีไว้ซ่ึงหน่ วยลงทุ นของกองทุ น Principal Asia Pacific Dynamic
Income Fund ที่จ ดทะเบีย นในประเทศมาเลเซี ย ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ก องทุ น มี net exposure ใน
หน่ วย CIS ของกองทุ น ดังกล่ า ว โดยเฉลี่ย ในรอบปี บัญ ชีไม่ น้ อ ยกว่า ร้อยละ 80 ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากใน
สถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน
แล้วแต่กรณี ที่มอี ายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสารองเงินไว้สาหรับการดาเนินงาน รอ
การลงทุ น หรือ รัก ษาสภาพคล่ อ งของกองทุ น และบริษั ท จั ด การอาจจะลงทุ น ในเงิ น ฝาก
ต่างประเทศ รวมทัง้ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ตามที่
ระบุ ไว้ในโครงการหรือตามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
กองทุ นอาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้อ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives) เพื่อ ป้ องกัน ความเสี่ย งจากอัตรา
แลกเปลี่ย น โดยขึ้น อยู่กับ ดุ ล ยพินิ จ ของผู้จัด การกองทุน ซึ่ งพิจารณาจากสภาวะของตลาด
การเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิ น, ค่าใช้จ่ายในการป้ องกัน
ความเสีย่ ง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากผูจ้ ัดการกองทุนพิจารณาว่า การป้ องกันความเสี่ยงอัตรา
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แลกเปลี่ยนอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย หรือทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์
ที่อาจได้รบั ผูจ้ ดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้
การป้ องกันความเสี่ยง

กองทุนจะทาการป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของ
ผูจ้ ดั การกองทุน

มูลค่าขัน้ ตา่ ในการสังซื
่ ้อ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดเพื่อการออม

1,000.00 บาท
50,000,000.00 บาท
1.00 บาท
1,000.00 บาท
1.00 บาท
500.00 บาท
1,000.00 บาท

มูลค่าขัน้ ตา่ ในการสังขาย
่

ไม่กาหนด

วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม

วันที่ 21 ธันวาคม 2554

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

วันที่ 11 กันยายน 2555
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) : เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึน้ ลง เนื่องจากความผัน
ผวนของปั จจัยต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น อัตราดอกเบี้ย ดัชนีอ้างอิง และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสาร
ต่างประเทศ เพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : Principle Asset Management ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารกองทุน Principal Asia Pacific
Dynamic Income Fund จะเป็ นผูพ้ จิ ารณากระจายความเสีย่ งในการลงทุนในตราสารทุนของประเทศต่างๆในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจะ
เป็ นการลดผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) : เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนของประเทศมาเลเซีย ที่มีการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนของบริษทั จดทะเบียนในประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กองทุนจึงมีความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน เช่น
การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ทกี่ องทุนลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : Principle Asset Management ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็ นผู้บริหารกองทุน Principal Asia Pacific
Dynamic Income Fund ได้มกี ารวิเคราะห์ความเสีย่ งทางด้านปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบาย
ต่างประเทศ ของประเทศทีล่ งทุนอย่างสม่าเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้ได้ หรือขาย
ตราสารได้แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ได้ หรือตราสารทีม่ สี ภาพคล่องน้อย ทัง้ นี้สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึน้ อยู่
กับสภาพขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : Principle Asset Management ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็ นผู้บริหารกองทุน Principal Asia Pacific
Dynamic Income Fund จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ทมี่ สี ภาพคล่องอย่ างเพียงพอเพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : เกิดจากการผิดนัดชาระหนี้ของผู้
ออกตราสาร โดยผูอ้ อกอาจไม่สามารถชาระเงินต้นและผลตอบแทนได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนทีล่ งทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : เนื่องจากกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี จะลงทุนในตราสารหนี้สามารถ
ลดความเสีย่ งดังกล่าวได้โดยการวิจยั และติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกเพื่อให้แน่ใจก่อนลงทุน
นอกจากนี้ผจู้ ดั การการลงทุนจะกาหนดขัน้ ต่าของ Credit Rating ซึ่งจัดอันดับโดย Local Rating และ/หรือ Foreign Rating Agencies และ
บริหารจัดการการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยกองทุนนี้จะลงทุนในตราสารหนี้ทไี่ ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
อย่างน้อย"BBB3"หรือ"P2"โดย RAM หรือเทียบเท่า MARC “BB"โดย S & P หรือเทียบเท่า Moody’s หรือ Fitch
5. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เนื่องจากเป็ นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลี่ยนสกุลเงินบาทเป็ นสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ และลงทุนเป็ นสกุลเงินริงกิตประเทศมาเลเซีย จึงเป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ
ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กาไร หรือ
ขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี และกองทุนหลักทีล่ งทุน ได้แก่ Principal
Asia Pacific Dynamic Income Fund อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้ องกันความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์ทศิ ทางอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อ
ลดความเสีย่ งในส่วนนี้
6. ความเสี่ยงจากการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile)
มากกว่าหลักทรัพย์ พ้นื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุ นในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่ าวย่อมทาให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่า
การลงทุนในหลักทรัพย์พ้นื ฐาน (Underlying Security)
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ ตี วั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อลด
ความเสีย่ งเท่านัน้ ทัง้ นี้ การป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าว อาจทาให้กองทุนเสียโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ หากอัตราแลกเปลี่ยน
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับทีก่ องทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสีย่ งจากการทีค่ ู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ าม
สัญญาดังกล่าว ดังนัน้ เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าวกองทุนจะทาธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ หรือธนาคาร
พาณิชย์
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คาถาม-คาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
(1) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร?
เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
(2) กองทุนรวมนี้ มีจานวนเงินทุนโครงการเท่าใด ?
2,500 ล้านบาท
(3) กองทุนนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ?
• ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่า
มูลค่าทีล่ งทุนและทาให้ขาดทุนได้
• ผูท้ สี่ ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้
• ผูท้ ตี่ ้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผันผวนและรับความ
เสีย่ งของการลงทุนในต่างประเทศได้
• บุคคลธรรมดาทีต่ ้องการการลงทุนทีผ่ ลตอบแทนไม่เสียภาษี
(4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
• กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในฮ่องกง ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย
• การเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ โดยกองทุ น อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
(Derivatives) เพื่ อ ป้ อ งกัน ความเสี่ ย งที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ อัต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตรา ที่ อ าจเกิด ขึ้น ได้จ ากการล งทุ น ใน
ต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่ง
กองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
• กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้ าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน กองทุนจึงมี
ความเสีย่ งทีก่ ลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทลี่ งทุน และปั จจัยอื่นๆทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจลงทุน ของผูจ้ ดั การ
กองทุน อาจทาให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลัก ทรัพย์ทกี่ องทุนจะลงทุน (Security selection
risk) ซึ่งมีโอกาสที่หลักทรัพย์ที่ลงทุนมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะ
เศรษฐกิจและตลาดทุน หรือศักยภาพโดยเปรียบเทียบกับหุน้ อื่นๆไม่เป็ นไปตามทีไ่ ด้ประเมินไว้
• กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารทีม่ อี ันดับความน่าเชื่อถือ ต่ากว่าที่สามารลงทุนได้ ตราสารทีไ่ ม่ได้รบั
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุน้ ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกินกว่าทีห ลักเกณฑ์ทปี่ ระเทศไทยกาหนด
รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารตามผู้ออกแต่ละราย รวมกันแล้วเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ที่ประเทศไทยกาหนด
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการจะควบคุมสัดส่วนดังกล่าวให้เป็ นไปตามทีเ่ กณฑ์ไทยกาหนด
• เนื่ องจากกองทุ นนี้ เป็ น กองทุน ที่เน้ นลงทุ นในกองทุ น ต่างประเทศ จึ งอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคา
หลักทรัพย์ทกี่ องทุนหลักลงทุน ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
(5) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ กบั กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร ?

หมายเหตุ กองทุนจะป้ องกันความเสีย่ ง (Hedging) ตามดุลพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
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(6) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เป็ นระยะเวลา
เท่าใด?
1) ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความ
เสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ประมาณร้อยละ 85
2) ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
เทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15
(7) เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่มุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ?
ไม่คมุ้ ครองเงินต้น
(8) กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 30 กันยายน
วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 30 กันยายน 2556
ข้อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
1.1 ขายหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถซื้อหน่ วยลงทุนได้ทุกวันและเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์ ไทย และวันทาการของประเทศกองทุนหลัก และวัน
ทาการของประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน ตัง้ แต่เปิ ดทาการจนถึงเวลา 15.30 น. โดยติดต่อได้ที่
ไม่ป้องกันความเสีย่ ง
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัวประเทศ
่
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด แต่งตัง้
ท่านสามารถชาระค่าสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เซ็คหรือดราฟด์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย ในนามบัญชีซ้อื กองทุน โดยท่าน
สามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่ถนนหลังสวน
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล
บลจ.พรินซิ เพิ ล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ ๆทีบ่ ริษัทจัดการแต่งตัง้
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่ถนนหลังสวน
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาถนนวิทยุ
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้ านครหลวงเพลินจิต
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
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ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารแลนด์ แอน เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักลุมพินี
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเกียรติ นาคิ น จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มในภาคผนวก 2 แนบท้าย
1.2 การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการระหว่างเวลาเริ่มทาการถึงเวลา 15.00 น. บริษัทจัดการกาหนดให้วนั ทา
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของประเทศของกองทุน หลัก และวันทาการของ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที่บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจาก
กองทุนหลัก (ถ้ามี)
หากบริษัทจัดการมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับวันและ / หรือเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการ นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันคานวณราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
(2) กรณี ใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน ?

บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่ว ยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่ เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับ
หรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มถี ิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติ
มีถิ่น ที่อยู่ในสหรัฐอเมริก า รวมถึงกองทรัพ ย์สินของบุ คคลดังกล่า วแล ะบริษัท หรือห้างหุ้นส่ วนซึ่งจัด ให้มีข้นึ และดาเนิ นกิจกรรมใน
อเมริกา บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิในการทีจ่ ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กบั บุคคลดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น
(3) กองทุนรวมนี้ มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่ร ับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่างไร ?
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี้
• บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเี่ ข้าเหตุ โดยได้รบั ความเห็นชอบของ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว เช่น
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพ ย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
• มี ค าสั ง่ ขายคื น ก่ อ นหรื อ ในช่ ว งระยะเวล าที่ บ ริ ษั ท จั ด การพบว่ า ราคารั บ ซื้ อคื น ห น่ วยลงทุ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง และผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
• บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนนัน้
เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานทีแ่ สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการ
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
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(4)

สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผูถ้ อื หน่วยลงทุนสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริษทั จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามลาดับวันทีส่ ่งคาสัง่
ขายคืนก่อนหลัง

(4) วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร?

• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการได้ทุกวันทาการ ระหว่าง
เวลาเริม่ ทาการถึง 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไปกองทุน อื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ทุกวันท าการของ
สัปดาห์ ระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15:00 น. ตามเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มในภาคผนวก 2 แนบท้าย
(5) กองทุนรวมนี้ กาหนดวิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร ?

ไม่มขี อ้ จากัดในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ วิธกี ารเป็ นไปตามทีน่ ายทะเบียนกาหนด
(6) ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด?
ท่านสามารถติดตามข้อมู ลกองทุนเกี่ยวกับ มูลค่าทรัพ ย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น ของวัน
ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ภายใน 3 วันทาการ
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะประกาศในเว็บ ไซต์ของบริษทั จัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ให้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ประกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่า
หน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีโดยไม่ชกั ช้า
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสิ ทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?

มี บริษัท จัด การจะออกหนั งสือ รับรองสิท ธิในหน่ ว ยลงทุ น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่ งหนั งสือรับรองสิท ธิในหน่ วย
ลงทุ น ให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุ น ราคาขายหน่ วยลงทุ น
และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศทีม่ ลี ักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อการชาระราคา หรือโดยให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการนาส่ง
บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ย นรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุนเป็ น สมุดบัญ ชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญ าต โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ทที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
(2) ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?

ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิทธิ ดังนี้
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษทั
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้
ถือหน่วยเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
(3) กองทุนรวมนี้ มีช่องทางและวิ ธีการร้องเรียนให้ผ้ลู งทุนอย่างไร ?

• สามารถร้องเรียนได้ที่
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด ทีส่ ่วนกากับการปฏิบตั ิงาน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
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ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9508 หรือ 0-2686-9513 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
• ผูด้ ูแลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : 100 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2724-5265, 0-2724-5207
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207
(4) การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิ ธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ?
ไม่มี
(5) การวางทรัพย์สาหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ไม่มีภม
ู ิลาเนาในประเทศไทย ?

ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มีภูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษทั
จัดการเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ ้องมีการวางทรัพย์
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของกองทุนรวม
(1) รายชื่อคณะกรรมการ
•
•
•
•
•
•
•

คุณจูเลียน คริสโตเฟอร์ วิเวียน พูลล์
คุณเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว
คุณฮวน อีกนาซีโอ อีย์ซากีร์เร บาราโอนา
คุณชอง ชอย วัน
คุณวิไลพร ลิว่ เกษมศานต์
คุณบุญศักดิ ์ เจียมปรีชา
คุณจุมพล สายมาลา

ประธานกรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

(2) รายชื่อผู้บริหาร
•
•
•
•
•

คุณจุมพล สายมาลา
คุณแบรนดา ชู
คุณศุภกร ตุลยธัญ
คุณต่อ อินทวิวฒ
ั น์
คุณปาจรีย์ บุณยัษฐิติ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน
ประธานเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายธุรกิจกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพและกองทุนส่วนบุคคล
• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒ
ั นชัย
รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาธุรกิจรายย่อย
• คุณวิษณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
• คุณวนิดา ดวงพัตรา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกากับการปฏิบตั ิงาน
• คุณรัฐภูมิ บัวสาลี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกฎหมายและเลขานุการบริษทั
• คุณสุภชั นีย์ จงรักษ์ลขิ ติ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์
• คุณวริษฐ์ โกบุตร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าสายงานนวัตกรรมธุรกิจดิจทิ ลั
• คุณจิรฐั ยา แซ่หลี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
(3) จานวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
มีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จานวน 61 กองทุน
(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 82,930,397,667.39 บาท
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(5) คณะกรรมการพิ จารณาการลงทุน
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2564)
• คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์, CFA
ผูอ้ านวยการอาวุโสด้านบริหารความเสีย่ ง
• คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณธนา เชนะกุล, CFA
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณสุปรีดิ ์ สุวพันธ์
ผูจ้ ดั การกองทุน
(6) รายชื่อผู้จดั การกองทุน
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2546
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2564 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2557 - 2564
พ.ศ. 2556 - 2557
พ.ศ. 2551 - 2556
พ.ศ. 2550 - 2551
• คุณวิ ทยา เจนจรัสโชติ , CISA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2537 - 2538
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2548 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2539 – 2547

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

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สานักงาน ก.ล.ต.
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• คุณวิ ริยา โภไคศวรรย์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2552
พ.ศ. 2550 - 2551
พ.ศ. 2548 - 2550
พ.ศ. 2543 - 2547
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2559 - 2560
พ.ศ. 2556 - 2559
พ.ศ. 2555 - 2556
• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกลุ
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2556 - 2558
พ.ศ. 2549 - 2553
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2561
พ.ศ. 2553 - 2557
• คุณปณิ ธิ จิ ตรีโภชน์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2553
พ.ศ. 2547 - 2551
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2553 - 2557
พ.ศ. 2551 - 2551
• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2550 - 2552
พ.ศ. 2540 - 2544
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2562 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2561 - 2562
พ.ศ. 2560 - 2561
พ.ศ. 2555 - 2560
พ.ศ. 2553 - 2555
พ.ศ. 2552 - 2553
พ.ศ. 2547 - 2550
พ.ศ. 2546 - 2547

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ KENT STATE UNIVERSITY
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด
นักเศรษฐศาสตร์ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด
แผนกจัดการความเสีย่ ง บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด

ปริญญาโท วิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัมสัมชัญ
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
ทีป่ รึกษาการลงทุน บล. เมย์แบงค์ กิมเอ็ง

ปริญญาโท เศรษฐศาตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
นักกลยุทธ์การลงทุน บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์สนิ เชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ปริญญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology (KTH)
ประเทศสวีเดน
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
หัวหน้าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก บลจ.พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน สานักงานประกันสังคม
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เธียรสุรตั น์ ลีสซิง่ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทหารไทย จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทิสโก้ จากัด
Investment Manager บริษทั ไทยคาร์ดฟิ ประกันชีวติ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ. ธนชาต จากัด
ผูช้ ่วยจัดการกองทุน บลจ. ธนชาต จากัด
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• คุณธนา เชนะกุล, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2555
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2559 - ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การกองทุน, บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
พ.ศ. 2558 - 2559
นักวิเคราะห์, สานักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2556 - 2558
นักวิเคราะห์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(7) รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) 0-2626-7777
หรือตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด แต่งตัง้
(8) ใครเป็ นนายทะเบียนหน่ วยลงทุน ?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
(9) ใครเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ ?
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-5490, 0-2724-5207
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนด้วย
(10) ใครเป็ นผู้สอบบัญชี ?

ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ชื่อ : นายอุดม ธนูรตั น์พงศ์
ชื่อ : นางสาว ชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล
รายละเอียดเพิม่ เติม (ผูส้ อบบัญชี) :
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร :
02-645 0080
หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ช่องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
Website : www.principal.th
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือกองทุนรวม

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม*

รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี )
ตัง้ แต่วนั ที่
ตัง้ แต่วนั ที่
ตัง้ แต่วนั ที่
1 ต.ค. 2563
1 ต.ค. 2562
1 ต.ค. 2561
อัตราตามที่ระบุไว้
– 30 ก.ย. 2564
– 30 ก.ย. 2563
– 30 ก.ย. 2562
ในโครงการ
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดที่
ประมาณการได้
(ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)**
-ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกินร้อยละ 3.75
1.972
1.983
1.9642
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ไม่เกินร้อยละ 3.75
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ไม่เกินร้อยละ 3.75
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
o ค่าธรรมเนียมการจัดการ
-ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกินร้อยละ 1.61
1.604
1.606
1.6050
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ไม่เกินร้อยละ 1.61
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ไม่เกินร้อยละ 1.61
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
o ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
-ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกินร้อยละ 0.09
0.032
0.032
0.0321
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ไม่เกินร้อยละ 0.09
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ไม่เกินร้อยละ 0.09
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
-ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกินร้อยละ 0.54
0.321
0.321
0.3210
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ**
ไม่เกินร้อยละ 2.14
0.015
0.024
0.0061
o ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมการขาย
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ไม่เกินร้อยละ 0.54
0.015
0.024
0.0061
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้
0.013
0.015
0.0127
o ค่าที่ปรึกษาการลงทุน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
o ค่าประกาศ NAV
ตามที่จ่ายจริง
0.010
0.010
0.0099
o ค่าสอบบัญชี
ตามที่จ่ายจริง
0.002
0.002
0.0023
o ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ตามที่จ่ายจริง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
o ค่าวารสารและสิง่ พิมพ์
ตามที่จ่ายจริง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง
0.001
0.003
0.0005
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด**
(ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทัง้ ที่ประมาณการได้และประมาณ
การไม่ได้)
-ชนิดสะสมมูลค่า
1.985
1.999
1.9769
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว
** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์
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ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ผี ถู้ อื หน่วยลงทุนร้องขอให้
นายทะเบียนดาเนินการใดๆให้เป็ นกรณีพเิ ศษ
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
•
•
•

ร้อยละของมูลค่าหน่ วยลงทุน
อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ
อัตราที่เก็บจริง
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่เกินร้อยละ 2.14

1.50
ยกเว้น
ยกเว้น

ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07

ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น

ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ
ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ
ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ

ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ
ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ
ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ

ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ
ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ
ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ

ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ
ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ
ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ

ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ร้อยละ 49.88
Port Folio Duration : ไม่มี
ผลขาดทุนสูงสุดตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน ร้อยละ
-ชนิ ดสะสมมูลค่า: -35.14
-ชนิ ดผู้ลงทุนกลุ่ม: ไม่มี
-ชนิ ดผู้ลงทุนพิเศษ: ไม่มี

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
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รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ของกองทุนรวม
มูลค่าตาม
กลุ่มของตราสาร
ราคาตลาด
(บาท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
- ไม่มี - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ไม่มี (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั เงินทุน
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั ่ าย ผู้รบั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือ ผูค้ ้าประกัน
48,255,794.50
(ค) ตราสารที่มอี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
- ไม่มี (ง) ตราสารที่มอี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ากว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ไม่มี สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15 % ของ NAV
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

ประเภท
1 เงินฝากธนาคาร
2 เงินฝากธนาคาร
สกุลเงินต่างประเทศ
หมายเหตุ :

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
อันดับ
ผูค้ ้า/
วันครบ
ความ
จานวนเงินต้น/
ผูอ้ อก
ผูร้ บั รอง/
กาหนด น่าเชื่อถื
มูลค่าหน้าตั ๋ว
ผูส้ ลักหลัง
อ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
A30,956,380.67
(ไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
A17,292,570.73
(ไทย) จากัด (มหาชน)
*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
มูลค่าตามราคาตลาด
(บาท)*1
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
หน่วยลงทุน*2
อื่น ๆ
ทรัพย์สนิ อื่น
หนี้สนิ อื่น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว
*2 หน่วยลงทุน (ต่างประเทศ) Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี

% NAV

- ไม่มี - ไม่มี 2.34
- ไม่มี - ไม่มี -

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1
30,963,223.77
17,292,570.73

% NAV

30,963,223.77
17,292,570.73

1.50
0.84

2,075,143,819.22

100.74

5,180,221.10
(68,749,709.43)
2,059,830,125.39

0.25
(3.34)
100.00
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ผลการดาเนิ นการของกองทุนรวม

ผลการดาเนิ นงานสิ้นสุด
ณ วันที่ 30 ก.ย 2564
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก
ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
ชนิดสะสมมูลค่า
ตัวชี้วดั (Benchmark)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ตัวชี้วดั (Benchmark)
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ตัวชี้วดั (Benchmark)

ผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี )

นับจากวันเริ่ม
โครงการ
(11 ก.ย. 55)

3 เดือน
(25 มิ.ย. 64)

6 เดือน
(26 มี.ค. 64)

1 ปี
(25 ก.ย. 63)

3 ปี
(28 ก.ย. 61)

5 ปี
(30 ก.ย. 59)

22.4037*
N/A
N/A

23.4762
N/A
N/A

22.8433
N/A
N/A

18.7183
N/A
N/A

17.8238
N/A
N/A

15.1337
N/A
N/A

9.31%
6.54%
N/A
N/A
N/A
N/A

-4.31%
-5.85%
N/A
N/A
N/A
N/A

-1.92%
-0.87%
N/A
N/A
N/A
N/A

17.68%
20.65%
N/A
N/A
N/A
N/A

7.92%
9.42%
N/A
N/A
N/A
N/A

8.16%
8.43%
N/A
N/A
N/A
N/A

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ตัวชี้วดั (Benchmark) คือ
1) ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความ
เสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ประมาณร้อยละ 85
2) ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
เทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15
* NAV ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
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ภาคผนวก 1
ภาคผนวก
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund
รายละเอียดกองทุนหลัก
Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อ
: Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund
ประเภท
: กองทุนตราสารทุน
อายุโครงการ
: ไม่กาหนด
วันจัดตัง้ กองทุน
: 9 กันยายน 2558
สกุลเงินของกองทุน
: ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
ซื้อขาย Dealing
: ทุกวันทาการของประเทศมาเลเซีย
บริษทั จัดการลงทุน
: Principal Asset Management Berhad (3040 78-K)
Trustee
: HSBC (Malaysia) Trustee Berhad (1281-T)
Website
: www.principal.com.my/
นโยบายการลงทุน
: กองทุนมีจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนให้มเี สถียรภาพและ
เชิงบวกจากการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ป่ ุน) กองทุนจะ
ลงทุนในบริษทั จัดตัง้ , จดทะเบียน, และ/หรือ มีการดาเนินการส่วนใหญ่ในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ป่ นุ ) ในส่วนของบริษทั จดทะเบียน จะต้องมีการซื้อ
ขายในต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE ด้วยเช่นกัน โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุน
ในหุน้ ทีม่ กี ารจ่ายเงินปั นผลสูงและให้ผลตอบแทนทีน่ ่าสนใจ มีการจ่ายเงินปั นผล
สม่าเสมอ มีแนวโน้มในการเติบโตสูงเมือเทียบกับตลาดโดยรวม นอกจากนี้ กองทุน
อาจลงทุนในบริษทั ทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโตทีด่ ี และผูจ้ ดั การกองทุนได้เล็งเห็นถึง
การจ่ายเงินปั นผล/ผลตอบแทนทีด่ ใี นอนาคต
อย่างไรก็ตามในกรณีทตี่ ลาดตราสารทุนมีความผันผวนหรือในช่วงที่สถานการณ์ไม่
เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เป็ นต้น
ผูจ้ ดั การกองทุนอาจปรับสัดส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือ
ตราสารหนี้อ่นื ๆได้ถงึ ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ โดยตราสารหนี้ทกี่ องทุน
ลงทุนจะต้องได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือไม่ต่ากว่า BBB โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รบั การยอมรับ
ในระดับนานาชาติทมี่ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดหรือเทีย่ บเท่า นอกจากนี้กองทุนอาจ
ลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุน (CIS) อื่น โดย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน และสอดคล้องกับข้อกาหนดของ Securities
Commission และมาตรฐาน CIS
กลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนของกองทุน ดังนี้
• สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนอยู่ระหว่างร้อยละ 60-89 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมอื่น (CIS) ทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของกองทุน สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทมี่ ีสภาพคล่องอย่างน้อยร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
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ผูจ้ ดั การกองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ ง
จากการลงทุน ทัง้ นี้ ต้องเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ Securities Commission Malaysia
กาหนด
การจ่ายเงินปั นผล
: มี
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
ค่าสมัคร (Application Fees)
ค่าธรรมเนียมการขายคืน / หน่วยลงทุน
(Withdrawal Fee)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
(Switching Fee)
ค่าบริหารจัดการกองทุน
(Management fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี

: ไม่เกินร้อยละ 7 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปั จจุบนั เก็บร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
: ไม่มี

: ไม่เกินร้อยละ 7 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
(ปั จจุบนั เก็บร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
: ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV)
(ปั จจุบนั เก็บร้อยละ 1.5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV))
: ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV)
(ปั จจุบนั เก็บร้อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV))
หาข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
: www.principal.com.my/
ISIN Code
: MYU1002DP005
Bloomberg Ticker
: CPASUSD MK
กองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ (Retail
fund) และไม่ใช่กองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (Hedge fund) ทีม่ หี น่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ทเี่ ป็ น
สมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (“IOSCO”)
ข้อความในส่วนกองทุนหลักได้ถูกเลือกมาเฉพาะส่วนที่สาคัญซึ่งแปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้ กรณีทมี่ คี วามไม่สอดคล้องหรือ
แตกต่างกับทางต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถอื ตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิม่ เติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลักได้ หรือใน
กรณีทกี่ องทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ หรือมีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษทั จัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะแก้ไข/เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบตามทีป่ ระกาศสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด

ความเสี่ยงทัวไปของการลงทุ
่
นในกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund
1. การลงทุนในกองทุนนี้ มิได้เป็ นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รบั ผลตอบแทนเสมอไป (Returns not guaranteed)
ผูล้ งทุนควรตระหนักว่า กองทุนรวมไม่รบั ประกันผลตอบแทนทีผ่ ู้ลงทุนจะได้รบั ผูล้ งทุนอาจได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่กไ็ ด้ หรืออาจ
ขาดทุนจากการขายหน่ วยลงทุนก็ไ ด้ เมื่อลงทุนในกองทุนรวม นอกจากนี้ มีความเป็ นไปได้ที่กองทุนอาจไม่บรรลุวตั ถุประสงค์การ
ลงทุน อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การกองทุนจะพยายามบริหารและจัดการกองทุนอย่างเต็มความสามารถตามกรอบกระบวนการลงทุ นที่
วางไว้อย่างชัดเจน
2. ความเสี่ยงที่เกิ ดจากภาวะโดยรวมของตลาด (General Market Environment Risk)
การลงทุน ซื้อหลักทรัพย์ อาจมีค วามเสี่ยงเข้า มาเกี่ย วข้อง ดังนั น้ กองทุ นรวมอาจได้รบั ผลกระทบจากภาวะโดยรวมของตลาด ซึ่ง
รวมถึง:
• ภาวะเศรษฐกิจโลก, เศรษฐกิจในระดับภูมภิ าค หรือในระดับนานาชาติ
• นโยบายของภาครัฐ หรือสถานการณ์ทางการเมือง
• กรอบระเบียบด้านกฎเกณฑ์ และประเด็นด้านกฎหมาย
• ทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย
• ความเชื่อมันของนั
่
กลงทุน
• เหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ (อาทิ ภัยธรรมชาติ, ภาวะสงคราม ฯลฯ)
ปั จจัยทีก่ ล่าวมาข้างต้นอาจส่งผลต่อความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ทอี่ ยู่ในพอร์ตการลงทุน การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์อาจ
ส่งผลต่อมูลค่าสุทธิของหน่ วยลงทุน หรือราคาของหน่ วยลงทุน ทีอ่ าจปรับลด หรือขึน้ และความผันผวนของรายได้ของกองทุน ทัง้ นี้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
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บริษทั จัดการจะทาการบริหารและจัดการความเสีย่ งดังกล่าว โดยทาการทบทวนแนวโน้มและภาวะเศรษฐกิจระดับมหภาค และบริษัท
จัด การอาจมีก ารพิ จ ารณาการปรับสัด ส่ ว นการลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น หลัก ให้อ ยู่ ใ นระดับ ที่ เหมาะสมซึ่งอาจมีก าร
เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
3. ความเสี่ยงของหลักทรัพย์แต่ละตัว (Security specific Risk)
หลักทรัพย์แต่ละตัวล้วนมีความเสี่ยง อาทิ บริษทั อาจไม่มคี วามสามารถในการชาระหนี้ หรือชาระดอกเบี้ย และ/หรือเงินต้นของหุ้นกู้,
ผลกระทบจากการที่บริษทั ถูกปรับลดอันดับความน่ าเชื่อถือ ความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีผลต่อระดับราคาของหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม
กองทุนพยายามลดความเสีย่ งนี้โดยผูจ้ ดั การกองทุนจะทาการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อช่ว ยในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มคี ุณภาพ
อีกทัง้ กระจายการลงทุนเพื่อลดความผันผวน และระดับความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนด้วยเช่นกัน
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องเกิดจาก การไม่สามารถเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้เป็ นเงินสดได้ หากหลักทรัพย์ที่ลงทุนขาดสภาพคล่อง
หลักทรัพ ย์นัน้ อาจโดนบังคับขายที่ระดับราคาต่ า และอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสุท ธิของกองทุนดังนัน้ ผู้จดั การกองทุนจะบริห าร
จัดการพอร์ตการลงทุนให้อยู่ในระดับสมดุลย์ โดยกระจายการลงทุนในระดับหลักทรัพย์ ในปริมาณที่เหมาะสม ทัง้ นี้เพื่อควบคุมระดับ
ความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกองทุนแต่อย่างใด
5. ความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้ อ (Inflation Risk)
ความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้ อ คือความเสีย่ งที่ทาให้มูลค่าหน่ วยลงทุน หรือรายรับของกองทุนลดลงในอนาคต จากมูลค่าที่แท้จริงของ
เงินที่ได้ปรับลดลง ในขณะที่อตั ราเงินเฟ้ อปรับสู งขึน้ มูลค่าที่แท้จริงของพอร์ตการลงทุนจะปรับลดลง อัตราเงินเฟ้ อทาให้ผลตอบแทน
ทีแ่ ท้จริงของกองทุ นต่ ากว่าผลตอบแทนทีค่ วรจะได้รบั จริง ผู้จดั การกองทุนจะมุ่งลงทุ นในหลักทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนสูง เพื่อเป็ น
การควลคุมความเสีย่ งดังกล่าว
6. ความเสี่ยงของผู้จดั การกองทุน (Manager’s Risk)
ผลตอบแทนของกองทุนขึน้ อยู่กับความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคการลงทุน หรือการบริหารจัดการของผูจ้ ดั การกองทุน การขาดทักษะ
ของผู้จ ัดการกองทุ นดังที่ก ล่าวไว้ในเบื้องต้น อาจส่ งผลกระทบต่อ ผลการดาเนิน งานของกองทุน และเกิดความเสีย หายต่อผู้ลงทุ น
ตามมา นอกจากนี้ ผู้ลงทุนควรตระหนักถึงระบบการบริหาจัดการกองทุน อาทิ ระบบปฎิบัตกิ ารและระบบอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ผู้จดั การ
กองทุนจะควบคุมระดับความเสีย่ งนี้โดยจัดการลงทุนตามกรอบกระบวนการลงทุน กระบวนการปฎิบตั กิ าร และวิธกี ารดาเนินงาน ทีไ่ ด้
กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ความเสี่ยงเฉพาะของการลงทุนในกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund

1. ความเสี่ยงของหุ้นแต่ละตัว (Stock specific risk)
ความผันผวนของมูลค่าหุน้ อาจส่งผลกระทบต่อราคาของหน่วยลงทุน โดยทัวไป
่ มูลค่าหุ้นจะผันผวนไปตามแต่ละการดาเนินงานของ
บริษัท และภาวะตลาด อย่างไรก็ตาม การกระจายการลงทุนจะสามารถลดระดับความเสีย่ งดังกล่าว การกระจายการลงทุนนัน้ รวมถึง
การกระจายการการลงทุนในบริษัทที่อยู่ภายใต้หลากหลายกลุ่มธุรกิจ และอุตสาหกรรม หรือแม้แต่ในประเทศต่างทีม่ ีความเกี่ยวเนื่อง
กันน้อย นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การกองทุนอาจใช้กลยุทธ์การลงทุน Bottom-up โดยการประเมินจากบริษทั หรือหุน้ นัน้ ๆ เป็ นสาคัญ

2. ความเสี่ยงของประเทศ (Country Risk)
การลงทุนในต่างประเทศ อาจได้รบั ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนัน้ ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทาง
เศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่ อราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เพื่อลด
ความเสีย่ งนีผ้ ู้จดั การกองทุนจะวิเคราะห์ และเลือกลงกระจายลงทุนในหลายประเทศ โดยวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และภาวะเศรษฐกิจ
โลกควบคู่กันไป นอกจานี้ สาหรับ ประเทศที่ต้องมีใบอนุ ญาตในการลงทุน หากกองทุนยังไม่มีใบอนุ ญ าต หรืออยู่ในระหว่างการขอ
ใบอนุ ญ าต หรือใบอนุ ญาตถูกเพิกถอนหรือไม่ได้ต่ออายุ ผู้จดั การกองทุนอาจแสวงหาการลงทุ นในตลาดอื่น ๆ ที่ สามารถลงทุ นได้
ต่อไป

3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องเกิดจาก การไม่สามารถเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้เป็ นเงินสดได้ หากหลักทรัพย์ที่ลงทุนขาดสภาพคล่อง
หลัก ทรัพ ย์ นั น้ อาจโดนบั งคับขายที่ร ะดับ ราคาต่ า และอาจส่ งผลกระทบต่ อ มู ล ค่ า สุ ท ธิข องกองทุ น โดยทัว่ ไป สภาพคล่ อ งของ
หลักทรัพย์ยงั ขึน้ อยู่กบั ประเภทของหลักทรัพย์ที่ลงทุน, ภาวะตลาด, กลุ่มธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆ ดังนัน้ เพื่อลดความเสีย่ งจากการขาด
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
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สภาพคล่องของหลักทรัพย์ ผูจ้ ดั การกองทุนจะทาการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยละเอียดเพื่อบริหารจัดการการจัดประเภทสินทรัพ ย์ให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
ทรัพย์สนิ ของกองทุนอาจดารงอยู่ในรูปสกุลเงินต่างประเทศ เช่น USD และการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD และ
อัตราแลกเปลี่ยนของทรัพย์สินของกองทุนอาจก่ อให้เกิดการปรับลดของมูลค่ าทรัพย์สิน ภายหลังการแปลงค่าเป็ น USD ประเภท
ของกองทุนอาจดารงอยู่ในรูปสกุลเงินที่นอกเหนือไปจาก USD และการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD และสกุลเงิน
นัน้ ๆ อาจส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินที่ผู้ลงทุนถืออยู่ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรตระหนั กถึงความเสีย่ งดังกล่าวอันเกิดจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีทผี่ จู้ ดั การกองทุนไม่ได้ทาการปิ ดความเสีย่ งของอัตราแลกเปลี่ยน
ั ญา (Credit (Default) and Counterparty Risks)
5. ความเสี่ยงด้านเครดิ ต/การผิดนัดชาระหนี้ และความเสี่ยงของคู่สญ
การลงทุนในพันธบัตร และ/หรือเมื่อกองทุนได้ดาเนินการทาธุรกรรมนอกตลาด (OTC) จะมีความเสีย่ งทางด้านเครดิต ของผูอ้ อกตรา
สาร หรือการผิดนัดชาระหนี้ของผูอ้ อกตราสาร โดยผูอ้ อกอาจไม่สามารถชาระเงินต้นและผลตอบแทนได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อมูลค่า
หน่ วยลงทุน (NAV) ของกองทุนที่ลงทุน นอกจากนี้ ตราสารทีอ่ อกโดยแต่ละผู้ออกตราสารอาจมีระดับความเสีย่ งด้านเครดิตที่ต่างกัน
ซึ่งส่วนมากความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสีย่ งของคู่สญ
ั ญาจะสูงขึน้ ถ้าอายุตราสารยาวขึ้น ทัง้ นี้ สามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวได้
โดยการใช้กลยุทธ์ ใช้กลยุทธ์การลงทุน Bottom-up และ Top-down รวมทัง้ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกเพื่อให้แน่ใจก่อนลงทุน
นอกจากนี้ผจู้ ดั การการลงทุนจะกาหนดอันดับขัน้ ต่าของ Credit Rating ซึ่งจัดอันดับโดย Foreign Rating Agencies และบริหารจัดการ
อายุของตราสารการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยกองทุนนี้จะลงทุนในตราสารหนีท้ ไี่ ด้รบั การจัดอันดับความ
น่าเชื่อถืออย่างน้อย "BBB” โดย Fitch หรือเทียบเท่า S&P หรือ Moody’s
การลงทุนในเงินฝากก่อให้เกิดความเสีย่ งด้านเครดิต/การผิดนัดชาระหนี้ และความเสีย่ งของคู่สญ
ั ญาด้วยเช่นกัน ในกรณีทคี่ ู่สญ
ั ญา
ไม่ชาระเงินต้นและผลตอบแทน และอาจนามาสูก่ ารการผิดนัดชาระหนี้
ทัง้ นี้ สามารถลดความเสีย่ งดังกล่าวได้โดยการใช้กลยุทธ์การลงทุน Bottom-up และ Top-down รวมทัง้ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้
ออกเพื่อให้แน่ใจก่อนลงทุน

6. ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk)
โดยทัวไปเมื
่
่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึน้ ราคาของตราสารหนี้จะมีแนวโน้มที่ปรับตัวลดลง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของ
กองทุนรวมทีล่ งทุน ถ้ากองทุนถือตราสารถึงวันครบกาหนดอายุ ความผันผวนของราคาจะลดลง ดังนัน้ ผูจ้ ดั การกองทุนจะจัดสรรอายุ
ของตราสารทีล่ งทุนขึน้ อยู่กบั มุมมองของผูจ้ ดั การกองทุนต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

7. ความเสี่ยงที่เกิ ดจากการลงทุนเชิ งรับชั ่วคราว (Temporary Defensive Position)
ในขณะทีผ่ จู้ ดั การกองทุนต้องตัดสินใจทีจ่ ะลงทุนในลักษณะเชิงรับชัวคราว
่
(Temporary Defensive Position) เช่น เปลี่ยนจากลงทุนใน
หุน้ เป็ นตราสารหนี้ หรือตราสารตลาดเงิน ผลดาเนินงานของกองทุนอาจจะต่ากว่า เกณฑ์มาตรฐาน เพราะการตัดสินใจลงทุนอาจไม่ถูก
เสมอไป เพื่อบริหารความเสีย่ งนี้ ผูจ้ ดั การกองทุนจะทาการวิจยั และวิเคราะห์ขนั ้ พื้นฐานของแนวโน้มในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มประเทศเกิ ดใหม่ (Risk of Investing in Emerging Markets)
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่มคี วามเสีย่ ง (ด้านกฎหมาย, ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง) มากกว่าการลงทุนใน
กลุ่มประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว กลุ่มประเทศเกิดใหม่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่ง
ความไม่มนคงทางการเมื
ั่
องและเศรษฐกิจนี้มผี ลต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย์และส่งกระทบต่อความ
เชื่อมันของผู
่
ล้ งทุน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์อาจเกิดจากอัตราดอกเบี้ย, การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทาน,
ปั จจัยภายนอกจากประเทศคู่คา้ , นโยบายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับภาษี หรือนโยบายทางการเงิน นโยบายภาครัฐ การเมืองระหว่างประเทศ
และเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่แล้ว ตลาดการเงินในกลุ่มประเทศเกิดใหม่นนั ้ ยังคงขาดสภาพคล่อง ปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนยังอยู่ในระดับต่า เป็ นผลให้หลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ต้องเผชิญกับความผันผวนและมี
โอกาสทีร่ าคาของหลักทรัพย์จะปรับลดลง และมีความผันผวนสูงเมื่อเทียบกับหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ดังนัน้ ผูล้ งทุน
ควรตระหนักว่าการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มประเทศเกิดใหม่จะต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ และเกิดความเสีย่ งใน
การลงทุนตามมา ผูจ้ ดั การกองทุนจะควบคุมความเสีย่ งดังกล่าวโดยการบริหารจัดสรรประเภทสินทรัพย์ และกระจายการลงทุนโดยการ
ใช้การวิเคราะห์ และใช้กลยุทธ์การลงทุน Bottom-up และ Top-down
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ผลการดาเนินงานย้อนหลังกองทุนหลัก

ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
ทีม่ าของข้อมูล : Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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ภาคผนวก 2
1. รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
1.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สาหรับผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชี
กองทุนรวม)
ในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะจัดส่งและดาเนินการให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อ
คืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญทีผ่ ลู้ งทุนควรทราบ พร้อมกับคาสั ่งซื้อ
หน่วยลงทุนให้ผทู้ ี่สนใจจะลงทุน และบริษทั จัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ทีท่ าการทุก
แห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มือผู้ลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้
สั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ทที่ ี่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการ
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ
สาหรับผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบคา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่
จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล

•

สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี
อานาจลงนามของนิตบิ ุคคล
• ตัวอย่างลายมือชื่อผูม
้ อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
• สาเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
• หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
1.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิธกี ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสั ่งซื้อ
หน่วยลงทุนและเอกสารการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่
(1) บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(2) ส าห รั บ ผู้ ถื อ ห น่ วยลงทุ น ที่ มี บั ญ ชี ก องทุ น กั บ บริ ษั ท จั ด การแล้ ว สามารถ สั ง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ น ท าง
โทรสารได้
ในกรณีส ั ่งซื้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ผูส้ นใจ
สามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจาก
กองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุในข้อ 3 วรรค 1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
•
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วันเวลาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันและเวลา
เสนอขายหน่ ว ยลงทุ นครัง้ แรก ตามที่ร ะบุ ในหนั ง สือ ชี้ช วนส่ ว นสรุ ปข้อ มู ล ส าคัญ และ/หรือ ในกรณี
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้ส ั ่งซื้อสามารถทาการ
สั ่งซื้อได้จนถึงวันทาการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุน ครัง้ แรก ในกรณีที่สามารถจาหน่ ายหน่ วยลงทุนได้เต็มตามจานวนเงิน ทุนโครงการที่กาหนดใน
รายละเอียดโครงการกองทุนรวม
ราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อ
หน่ วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่ ว ยลงทุน (ถ้ามี) โดยต้ องสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนไม่ต่ ากว่า
5,000 บาท
การส่งคาสั ่งซื้อและชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน
1. ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณีทผี่ ูถ้ อื หน่วยลงทุน
ขายคืนหน่ วยลงทุ นหรือแสดงความประสงค์ ให้น าเงินบางส่วนหรือ ทัง้ หมดที่ได้รบั จากการเลิก
กองทุนเมื่อครบกาหนดอายุกองทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมนี้ บริษทั จัดการอาจดาเนินการให้มกี ารหักกลบกันก็ได้
2. ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการกาหนด
(ถ้ามี) พร้อมชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจานวนทีร่ ะบุในคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อ คืน โดยชาระด้วยเงิน สด เช็ค ดราฟต์ คาสั ่งหัก
บัญชีธนาคาร หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ
สาหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการ
เปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณี ซ้อื หน่ วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สั ่งจ่ ายเพื่อเข้าบัญ ชีออม
ทรัพย์ ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้”ี
(2) กรณีซ้อื หน่ วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคารซี
ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สั ่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิล เพื่อ
จองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้”ี
(3) บัญ ชีอ่นื ใดที่บริษั ท จัดการเปิ ดไว้เพื่อ รับเงิน ค่าจองซื้อ หน่ วยลงทุน ของกองทุน โดยบริษัท
จัดการจะระบุรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไข
โครงการ
ทัง้ นี้การชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การชาระด้วยเงินสด บริษัทจัดการจะต้องสามารถเรียกเก็บ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษทั จัดการจะยกเลิกรายการสั ่งซื้อนัน้
สาหรับผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ที่มีบญ
ั ชีกองทุ น กับบริษัท จัดการแล้ วสามารถสั ่งซื้อหน่ ว ยลงทุ น ทาง
โทรสารได้ โดยกรอกรายละเอีย ดในคาสัง่ ซื้อหน่ ว ยลงทุ น และเอกสารการสั ่งซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ที่
บริษัท จัดการกาหนด และหลักฐานการช าระค่ าสั ่งซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ตามวิธีการที่บริษัท จัดการ
ยอมรับ ส่งโทรสารไปยังบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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3.

เมื่อบริษัท จัดการหรือผู้ส นั บสนุ นการขายหรือรับซื้อ คืน ได้รบั คาสั ่งซื้อและได้รบั ช าระเงิน ค่าซื้อ
หน่ วยลงทุนจากผูส้ ั ่งซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับ สนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบ
สาเนาคาสั ่งซื้อให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสั ่งซื้อทางโทรสาร
ในกรณีส ั ่งซื้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
ผูส้ นใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนสามารถนาเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการ มาชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุนของ “กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม
อิควิต้”ี ซึ่งเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ที่ที่ระบุในใบคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน
หากวันทีท่ รี่ ะบุในใบคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกับวันทาการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้ แรก กองทุนเปิ ดปลายทางจะได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหลังจากทีไ่ ด้เปิ ดการเสนอขายไปแล้ว
โดยบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ส ั ่งซื้อทาการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ตามวันที่ที่ระบุในใบคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวม
อื่นภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการในกรณีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยโดยรวม
1.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
1.3.1 การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสั ่งซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รบั เงิน
ค่าซื้อหน่ วยลงทุน และบริษทั จัดการหรือนายทะเบียนได้ทารายการเพื่อจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผู้ส ั ่งซื้อ
แล้ว สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบี ยนหน่ วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อ
หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะ
อนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
1.3.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ขายหน่ วยลงทุนให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อนัน้ หรือกรณีที่เป็ นเช็คหรือดราฟต์ บริษทั จัดการจะส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้
คืนให้กับผู้ส ั ่งซื้อภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ทัง้ นี้บริษัท จัดการอาจ
มอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
1.3.3 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนที่มมี ูลค่าตัง้ แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
1.3.4 ในกรณี ที่บริษัท จัดการพิ จารณาเห็ น ว่ าคาสั ่งซื้อ ใดจะมีผ ลกระทบต่ อ กองทุ น หรือ ผู้ ถือ หน่ วยลงทุ น
โดยรวม หรือทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จะไม่ดาเนิ นการตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผู้
สั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
1.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
1.4.1 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุ นให้แก่ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนตามวันที่ได้รบั คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนโดย
พิจารณาตามวันทีส่ ั ่งซื้อ และได้รบั ชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว
1.4.2 ในกรณีที่จานวนเงินทีร่ ะบุในคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของผู้ส ั ่งซื้อไม่ตรงกับจานวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บได้จริง บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวน
เงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
1.4.3. ในกรณีส ั ่งซื้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามจานวนทีส่ ั ่งซื้อ ทีไ่ ด้ระบุในใบคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดย
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พิจารณาตามวันทีไ่ ด้รบั ใบคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือ วันทีร่ ะบุในใบคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน
1.4.4. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุน ให้ผู้ ส ั ่งซื้อหน่ ว ยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อที่สมบูรณ์ และบริษัทจัดการ
ได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทั จัดการจะ
จัดสรรหน่ ว ยลงทุ น ให้แ ก่ผู้ส ั ่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั ่งซื้อก่อ นได้ก่อน” ตามวัน ที่ได้รบั คาสั ่งซื้อหน่ ว ย
ลงทุนและได้รบั ชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีทมี่ กี ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วย
ลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษทั จัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่ วยลงทุนที่ส ั ่งซื้อ
และที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้ส ั ่งซื้อ (Pro Rata) ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่ จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษทั จัดการพิจารณาตามความเหมาะสมโดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.4.5 ในกรณี ที่บริษัท จัดการพิ จารณาเห็ น ว่ าคาสั ่งซื้อ ใดจะมีผ ลกระทบต่ อ กองทุ น หรือ ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น
โดยรวม หรือทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน
บริษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิที่ จ ะจัดสรรหรือ ไม่ จ ัด สรรหน่ ว ยลงทุ น แต่ บางส่ ว นหรือ ทัง้ หมดโดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
1.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
1.5.1 เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรก หากปรากฏกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้
การอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมนัน้ สิน้ สุดลง
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปมี
่ การจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ผลู้ งทุนได้ไม่ถงึ 35 ราย
(2) ในกรณีที่มกี ารจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(3) ในกรณี ที่มีเหตุ อนั จาเป็ นและสมควร ทาให้กองทุ นไม่ สามารถลงทุ นให้เป็ น ไปตามนโยบายการ
ลงทุนและวัตถุประสงค์ของกองทุนได้
(4) กรณีทกี่ องทุนหลักไม่สามารถจัดตัง้ กองทุนได้
1.5.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่ วยลงทุ น
ครัง้ แรกได้ โดยบริษัท จัดการจะรายงานให้สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการยุติการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีย่ ุตกิ ารขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมตั จิ ดั ตัง้ กองทุนสิน้ สุดลง
ในวันทีแ่ จ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามข้อ 1.5.1 ภายใน 15 วันนับแต่
วัน สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ดั ง กล่ าว และคื น เงิน ค่ า จองซื้ อ หน่ วยลงทุ น และ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รบั จากการจาหน่ ายหน่ วยลงทุน ให้แ ก่ผู้จ องซื้อหน่ วยลงทุ น
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนนัน้ ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อ
หน่ ว ยลงทุ น หากบริษั ท จัดการไม่ ส ามารถคืน เงิน และผลประโยชน์ ภายในก าหนดเวลานั ้น ได้อ ัน
เนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษทั จัดการจะชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ
เจ็ดครึง่ ต่อปี นบั แต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลานัน้ จนถึงวันทีบ่ ริษทั จัดการชาระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน
เพื่อประโยชน์ในการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้
ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะดาเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
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1.5.3

ในกรณีทกี่ ารสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนมีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ด
ทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใด ที่เป็ นเหตุให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่ วย
ลงทุ นแต่บางส่วนหรือไม่จดั สรรทัง้ หมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่ าซื้อหน่ วยลงทุนส่วนที่ไม่ ได้รบั การ
จัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
การเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ าว เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ส มควรและจ าเป็ น จนท าให้ไ ม่ ส ามารถคืน เงิน
ดังกล่าวได้ตามระยะเวลาข้างต้น
วิธกี ารจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะผูส้ ั ่งซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผูส้ ั ่งซื้อ
ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทไี่ ม่มรี ายละเอียดระบุในคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสั ่งซื้อตามวิธีการในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ของผูส้ ั ่งซื้อได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธีการทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผู้ดาเนิน การคืนเงิน ดังกล่าวแก่ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
เงื่อนไขอื่น ๆ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน โดย
บริษทั จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของ
บริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
2. กรณี ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นส่ งคาสั ่งซื้อ และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้ อมู ลไม่ สมบูรณ์ และหรือไม่
ชัดเจน และบริษัท จัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูล ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผู้ส ั ่งซื้อหน่วยลงทุ นยินยอมและตกลงส่งคาสั ่งซื้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษัทจัดการภายใน 3 วัน
นับแต่วนั ที่มีการส่งคาสั ่งซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจัดการได้ดาเนินการตามคาสั ่งซื้อทางโทรสารของผู้
สั ่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษทั จัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่า
ด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัทจัดการดาเนินการ
ตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
2. รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
บริษทั จัดการจะเริม่ เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลัง การเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั
ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
2.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปิ ดบัญ ชีกองทุนรวม (สาหรับผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นที่ย งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุ น
รวม)
2.1.1 ในการเสนอขายหน่ วยลงทุน ของกองทุ น บริษัทจัดการจะจัดส่งและดาเนินการให้ผู้ สนับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญทีผ่ ู้ลงทุนควรทราบ
พร้อมกับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผทู้ ี่สนใจจะลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มหี นังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
โครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มอื ผูล้ งทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้ส ั ่งซื้อหน่วย
ลงทุ นที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุ นรวม) คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ได้ที่ที่ทาการทุ กแห่ง ของบริษัทจัดการ
และผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนในวัน และเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัท จัดการอาจแจ้ง
เพิม่ เติมในอนาคต
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2.1.2 ส าหรับผู้ส ั ่งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ย ังไม่ เคยเปิ ดบัญ ชีกองทุ นรวม จะต้ อ งเปิ ด บัญ ชีกองทุ น รวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอ
เปิ ดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
•

สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
• ตัวอย่างลายมือชื่อผูม
้ อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
• สาเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
• หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
2.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
2.2.1 การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิธกี ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ส นใจลงทุ น สามารถสั ่งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น โดยกรอกรายละเอีย ดในคาสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุ น และเอกสาร
ประกอบการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่
1. บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2. สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได้ หรือ
3. วิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดขึน้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
วันเวลาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนได้ทุ กวันทาการขายหน่ วยลงทุน ในเวลาท าการของธนาคาร
พาณิชย์ไทย ระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกาหนดวันเริ่มทาการขายหน่วย
ลงทุนภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกาหนดให้วนั ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และ
วันทาการของประเทศของกองทุนหลัก และวันทาการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และ
วันทาการทีบ่ ริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหน่ วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้า
มี)
บริษัท จัดการจะประกาศวันที่เป็ น วันท าการซื้อขายหน่ วยลงทุนให้ท ราบล่วงหน้า โดยปิ ดประกาศ ณ
สานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงาน
ของบริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ภายใน 2 วันทาการ
หลังจากวันทาการขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องสั ่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1,000 บาท
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การส่งคาสั ่งซื้อและชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน
1. ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุน
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้
บริษทั จัดการอาจดาเนินการให้มีการหักกลบกันก็ได้
2. ผูส้ นใจลงทุนสามารถส่งคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามทีบ่ ริษทั จัดการ
กาหนด (ถ้ามี) พร้อมชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจานวนทีร่ ะบุในคาสั ่งซื้อหน่วย
ลงทุน ได้ทบี่ ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยชาระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์
คาสั ่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ
สาหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดไว้
เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณี ซ้อื หน่ วยลงทุนผ่ านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สั ่งจ่ายเพื่อเข้าบัญ ชี กระแส
รายวัน ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิล”
(2) กรณีซ้ือหน่ วยลงทุน ผ่านบริษัท จัดการและผู้สนับสนุ น การขายหรือ รับซื้อคืน ที่ไม่ใช่ ธ นาคารซี
ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สั ่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิล เพื่อ
จองซื้อหน่วยลงทุน”
(3) บัญชีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษทั จัดการจะ
ระบุรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
ทัง้ นี้การชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ใช่การชาระด้วยเงินสด บริษัทจัดการจะต้องสามารถเรียกเก็บเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษทั จัดการจะยกเลิกรายการสั ่งซื้อนัน้
สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีม่ ีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนทางโทรสารได้
โดยกรอกรายละเอียดในคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนและเอกสารการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนที่บริษทั จัดการกาหนด
(ถ้ามี) ส่งโทรสารพร้อมหลักฐานการชาระค่าสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธกี ารที่บริษทั จัดการยอมรับ ไปยัง
บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3. เมื่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คาสั ่งซื้อและได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนจากผูส้ ั ่งซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสาเนาคา
สั ่งซื้อให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสั ่งซื้อทางโทรสาร
2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
2.3.1 การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสั ่งซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รบั เงิน
ค่าซื้อหน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ท ารายการเพื่ อจัดสรรหน่ วยลงทุ นให้ผู้ส ั ่งซื้ อ
แล้ว สิท ธิข องผู้ถือหน่ ว ยลงทุ นจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบีย นหน่ ว ยลงทุ น ได้บนั ทึกข้อ มูลการซื้อ
หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถอื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะ
อนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ในกรณีที่การชาระเงินด้วยคาสัง่ หักบัญ ชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจาก
ธนาคารของผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่ วยลงทุนแก่ผู้ส ั ่งซื้อ
หน่ วยลงทุนนัน้ และจะดาเนินการนาส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนแก่ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ภายในวันทาการ
ถัดจากวันที่ได้รบั เช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนจากธนาคารผู้เรีย กเก็บ ทัง้ นี้ บริษัท จัดการอาจมอบหมายให้
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
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2.3.2

บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนที่มมี ูลค่าตัง้ แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
2.3.3 ในกรณี ที่บริษัท จัดการพิ จารณาเห็ น ว่ าคาสั ่งซื้อ ใดจะมีผ ลกระทบต่ อ กองทุ น หรื อ ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น
โดยรวม หรือทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดาเนิ นการตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผู้
สั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
2.4.1 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุน ให้ผู้ส ั ่งซื้อหน่ ว ยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อที่สมบูรณ์ และบริษัทจัดการ
ได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทั จัดการจะ
จัดสรรหน่ ว ยลงทุ นให้แ ก่ผู้ส ั ่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั ่งซื้อก่อ นได้ก่อน” ตามวัน ที่ได้รบั คาสั ่งซื้อหน่ ว ย
ลงทุนและได้ชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว หากในกรณี ที่มกี ารสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนพร้อมกันและมีห น่ วย
ลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษทั จัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่ วยลงทุนที่ส ั ่งซื้อ
และทีส่ ามารถจัดสรรได้ให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อ (Pro Rata)
2.4.2 ในกรณีที่จานวนเงินทีร่ ะบุในคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของผู้ส ั ่งซื้อไม่ตรงกับจานวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บได้จริงในวันทาการขายทีบ่ ริษทั จัดการทารายการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ตามจานวนเงินที่บริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้
จริง
2.4.3 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรแล้วให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายในวันทาการถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุนของคาสั ่งซื้อนัน้ ๆ
เว้นแต่บริษัท จัดการได้รบั การผ่อ นผันระยะเวลาการคานวณมู ลค่ าทรัพ ย์ สิน สุท ธิ มูล ค่าหน่ วยลงทุ น
ราคาขายหน่ วยลงทุ น และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัท จัดการลงทุ น กาหนดโดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั การจัดสรร
แล้วให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
2.4.4 ในกรณี ที่บริษัท จัดการพิ จารณาเห็ น ว่ าคาสั ง่ ซื้อ ใดจะมีผ ลกระทบต่ อ กองทุ น หรือ ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น
โดยรวม หรือทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน
บริษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิที่ จ ะจัดสรรหรือ ไม่ จ ดั สรรหน่ ว ยลงทุ น แต่ บ างส่ ว นหรือ ทัง้ หมดโดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
2.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณีทกี่ ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ดทะเบียนไว้
ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี อ่นื ใด ที่เป็ น เหตุให้บ ริษทั จัดการจัดสรรหน่ วยลงทุนแต่บางส่ว น
หรือไม่จดั สรรทัง้ หมด บริษทั จัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้ หมด
โดยไม่มดี อกเบี้ย ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุนนัน้
วิธกี ารจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะโอนเงิน นาฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อ หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะผูส้ ั ่งซื้อส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อ หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่
ไม่มรี ายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสั ่งซื้อตาม
วิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนของผูส้ ั ่งซื้อได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วย
วิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้
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ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการ
ได้
เงื่อนไขอื่นๆ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธกี ารชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทที่ าการทุกแห่งของบริษัท
จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
2. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการซื้อหน่ วยลงทุ น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่ วยลงทน โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การซื้อ หน่ วยลงทุ นแบบอัต โนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อ ให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุน สามารถ
สั ่งซื้อหน่วยลงทุนได้เป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
2.2 การซื้อหน่ วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การซื้อหน่ วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(automatic teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่
มีลกั ษณะเดียวกัน ทัง้ นี้ การให้บริการดังกล่าวจะเป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ที่สานั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด
2.3 การซื้อหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการขายหน่ วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม
โดยเป็ นไปเพื่ อ ประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และกองทุ นรวม โดยบริ ษั ท จัด การจะติ ด ประกาศ
รายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ ท าการทุกแห่ งของบริษัท
จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
4. กรณีผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนส่งคาสั ่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่
ชัดเจน และบริษทั จัดการไม่สามารถให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสั ่งซื้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการภายใน
3 วัน นั บแต่วนั ที่มีการส่งคาสั ่งซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษทั จัดการได้ดาเนินการตามคาสั ่งซื้อทาง
โทรสารของผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษทั จัดการไม่ได้
รับเอกสารตัวจริง ไม่ ว่ าด้ว ยเหตุ ใด บริษัท จัดการจะถือว่ าผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ได้ม อบหมายและให้ความ
เห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
5. บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ไม่ มียอดคงเหลือและไม่ มีการท า
ธุรกรรมใดๆ เป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6. บริษัท จัดการจะไม่ ขายหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณี ตามข้อ “การไม่ข ายหรือไม่ รบั ซื้อ คืนหน่ วยลงทุ นตาม
คาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่ วยลงทุน
ให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ
7. บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จะหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นชัวคราว
่
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษัท จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าและบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ก่อนวันดาเนินการที่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับ
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ซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่ กรณีที่เกิดจากปั จจัยที่
ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
8. ในกรณี ที่บริษัท จัดการกองทุ นรวมจ าป็ นต้ องเปลี่ย นแปลงวันหรือ เวลาในการขายหรือ รับซื้อ คืน หน่ ว ย
ลงทุนให้แตกต่างจากที่กาหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็ นการชัวคราว
่
อันเนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่สานักงานกาหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การซื้อขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการดังกล่าวได้เพียง
เท่าที่มคี วามจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพัน
แล้ว
2.6 การสั ่งซื้อหน่วยลงทุน :
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
3. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ ม
การสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุน กรณี การเสนอขายหน่ ว ยลงทุน ครัง้ แรก ซึ่งมาจากการสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุน ของกองทุ นรวมอื่น
ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการจะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขในหัวข้อการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก หรือหัวข้อการ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก หรือหัวข้อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เว้นแต่ได้รบั อนุญาต
จากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรกบริษทั จัดการอาจเปิ ดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปิ ดให้บริการ ทีท่ ี่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่
ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
3.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุ นรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ มายัง
กองทุนนี้สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือผูล้ งทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้ส ัง่ ซื้อหน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่
เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กาหนด (ถ้ามี) ได้ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทาการ
หรือ ช่อ งทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่ม เติม ในอนาคต และสามารถสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น ได้โดยกรอก
รายละเอียดในคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษทั จัดการกาหนด (ถ้า
มี) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้ส นับสนุ น การขายหรือรับซื้อคืน เมื่อ บริษัท จัดการได้ทารายการสับเปลี่ย นแล้ว ผู้ส ั ่งสับเปลี่ยนหน่ ว ยลงทุน จะ
ยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นข้อกาหนดเรื่องมูลค่าขัน้ ต่ าในการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
(ส าหรับ ผู้ ส ัง่ สับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น ที่ย ัง ไม่ เคยเปิ ด บัญ ชีก องทุ น รวม จะต้ อ งเปิ ดบัญ ชี กองทุ น รวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุ น รวมให้ครบถ้ วน พร้อ มแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญ ชี
กองทุ นรวมโดยปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการเปิ ดบัญชีกองทุนรวมตามหั วข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้
แรก เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น)
3.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง
วิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
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ผู้ถือหน่ วยลงทุ นที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุน นี้ ไปยังกองทุนอื่ นภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ สามารถสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นโดยกรอกรายละเอียดในคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) (ผู้ถอื หน่ วยลงทุนสามารถขอรับได้ทบี่ ริษัทจัดการและ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต)
พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่บริษัท จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่บริษัท จัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน และบริษทั จัดการจะดาเนินการนาเงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางนี้ ไปชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุน ปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ น
หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด เมื่อบริษทั จัดการได้ทารายการสับเปลี่ยน
แล้ว ผู้ส ั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ นไม่ ได้ เว้น แต่บริษัท จัดการจะ
อนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
3.3 วิธกี าร วันเวลา และราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
วันเวลาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น.
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะถือว่าวันทีค่ าสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อกองทุนนี้มคี วามสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็ นวัน
ทาการขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั คาสั ่งซื้อ หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
(ถ้ามี) ทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง หรือ
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.00 น.
บริษัทจัดการกาหนดให้วนั ทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของ
ประเทศของกองทุนหลัก และวันทาการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที่บริษัทจัดการ
ไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)
บริษัทจัดการจะแจ้งวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
ราคาขายหน่ วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่ วยลงทุน ที่คานวณได้ภายใน 2 วันทาการ
หลังจากวันทาการที่บริษัทจัดการได้รบั คาสั ่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ทีส่ มบูรณ์
และบริษัทจัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ที่คานวณได้ภายใน 2 วัน
ทาการ หลังจากวันทาการที่บริษัท จัดการได้รบั คาสั ่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) ที่
สมบูรณ์ และได้ทารายการสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสาหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในระยะแรก หากบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม
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ดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศที่บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
1. กรณีที่กองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทางและผู้ถอื หน่ วยลงทุนสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยมีจานวนหน่ วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่ วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือการสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลทาให้หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าหรือจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชี
ขัน้ ต่ า (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะถือว่ าผู้ถือหน่ วยลงทุนประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดตามจานวนที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไปยังกองทุนปลายทาง
ทัง้ นี้หากบริษทั จัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่าดังกล่าว บริษทั จัดการ
จะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้ า 7 วัน ก่ อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่งของ
บริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ
แจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธการทารายการสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
เงื่อนไขอื่น ๆ
1. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธกี ารสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผู้
ถือ หน่ วยลงทน โดยบริษัท จัดการจะติดประกาศรายละเอีย ดการให้บ ริการดังกล่ าว ล่ว งหน้ า 7 วัน ก่อ นวัน
เปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้
ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
1.1 การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธกี าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(automatic teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพ ท์ (telebanking) อิน เทอร์ เน็ ต หรือ สื่อ อื่น ใดที่ มี
ลักษณะเดียวกัน ทัง้ นี้ การให้บริการดัง กล่ าวจะเป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด
1.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่นๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม
โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้ า 30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุ กแห่ งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่
ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการจะไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุ นคืนแก่ ผู้ถือหน่ วยลงทุน ” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วย
ลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่บริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งสับเปลี่ยนใด
จะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยง
ต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้
ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งสับเปลี่ยนก่อนการดาเนินการ
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ภาคผนวก 3
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน

1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศ
บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์ เฉพาะจากหลักทรัพ ย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่ืน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ น กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไข
หรือเพิม่ เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหา ดอกผลโดยวิธอี ่นื
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนอื่นของส่วนที่ 2 – ส่วน
ที่ 7 ในข้อ 1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศนี้
ซึ่งมีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็ น B/E P/N หรือ SN ที่มเี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้
กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง บลจ.
สามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีขอ้ มูลราคาที่
สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซ่งึ จัดทาตามหลัก
วิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/E
หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ ั ่งจ่ายหรือผูอ้ อกตั ๋ว ทัง้
จานวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
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ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณี เป็ นหน่ วยที่ การออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็ นหน่วย CIS
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุน เช่ นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ ตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่ วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้
กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุ น ในทรัพ ย์ สิน เมื่อ ใช้วิธีคานวณตามสัดส่ ว น (pro rata) แล้ ว ได้ผ ลเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
1.1.2.3 มีก ารลงทุ น ในทรัพ ย์ สิน เมื่อ ใช้วิธีคานวณตามสัด ส่ ว น (pro rata) แล้ ว ได้ผ ลเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของกองทุนนัน้
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน้
1.1.3 ในกรณีทกี่ องทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟี ด
เดอร์
1.2 กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.1
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุน เช่ นเดียวกับ ข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2.2 จดทะเบียนซื้อขายใน SET
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงิ นฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิ นฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝาก ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ดังนี้
1.1 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบนั
(Spot Price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ underlying อื่น ที่
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ไม่ ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี ดงั กล่าว ต้ องเป็ น ที่ยอมรับอย่ างกว้างขวางและ
เปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีซ่ ้อื ขายในศูนย์ซ้อื ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized
Exchange)
2.2.2 กรณีเป็ นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซ้อื ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives)
ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผูค้ า้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสิน้ สุดลง สินค้านัน้
ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าที่
ส่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (Cover Rule)
บริษทั จัดการต้องจัดให้มที รัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้ สุดลงไว้ตลอดเวลาทีไ่ ด้ลงทุนใน derivatives นัน้ และ
เป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
4. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีที่บริษทั จัดการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลดความเสีย่ ง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
5.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทุกวันที่ 15
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้ง
มูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
5.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
5.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
บริษทั จัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.. กาหนด
ดัง ต่ อไปนี้ เว้น แต่ ในกรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต..หรือส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็น ชอบหรือ มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ทัง้ นี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญ ญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้อ งเสนอขายหรือเป็ นการทาสัญญา
ในประเทศทีม่ หี น่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มกี าร
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิก WFE หรือเป็ นตราสารของบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ และเสนอขายใน GMS
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนอื่นของส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7
ในข้อ 2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนต่างประเทศนี้ ซึ่งมี
คุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
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1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผูล้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีทเี่ ป็ น B/E P/N หรือ SN ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนดหรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถ
เข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีขอ้ มูลราคาทีส่ ะท้อนมูลค่า
ยุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซ่งึ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นที่
ยอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/E
หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ ั ่งจ่ายหรือผูอ้ อกตั ๋วทัง้ จานวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS ในต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณี เป็ นหน่ วยที่การออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายต่างประเทศ
1.1 กรณีเป็ นหน่วย CIS
1.1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วน
ที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ทีก่ ากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซ่งึ เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็ น
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ กี ารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่
เป็ นสมาชิกของ WFE
1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแล ทีเ่ ป็ น
สมาชิกสามัญของ IOSCO
1.1.2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการ
สาหรับกองทุนเพื่อผูล้ งทุนรายย่อยของประเทศนัน้
1.1.3 ประเทศทีก่ ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผูล้ งทุน อย่างเพียงพอ
ทัง้ นี้ ตามรายชื่อประเทศทีส่ านักงานกาหนด
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1.1.4 ในกรณีเป็ นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการ
จากัดการกู้ยมื ไว้เฉพาะกรณีมเี หตุจาเป็ นในการบริหารสภาพคล่องเป็ นการชัวคราวเท่
่
านัน้ และมี
นโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็ นกองทุนรวม
ทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
1.1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF นัน้ ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ใช้กบั กรณี
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP
1.1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของ MF นัน้
1.1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นัน้
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็ นกองทุนทีม่ งุ่ เน้นลงทุน ในทรัพย์สนิ
ซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ และเมื่อนาทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่สามารถ
ลงทุนได้มาคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของ
MF ดังกล่าว
1.1.5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS
ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เว้นแต่เป็ น
กรณีทมี่ ีความจาเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูล เหตุผลความจาเป็ นและ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
1.2 กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.1
1.2.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2.2 จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงิ นฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิ นฝากต่ างประเทศ
ต้องเป็ นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝากต่างประเทศของ
ผูร้ บั ฝาก ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
3. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
1.ประเภท Underlying Derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ต้องมี Underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างดังนี้
1.1 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ่ ้างอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบนั
(spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ Underlying อื่นที่
ไม่ใช่ดชั นี หรือ Underlying ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางและ
เปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2.เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน Derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MFได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการ
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3.

2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.2.1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีซ่ ้อื ขายในศูนย์ซ้อื ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized
Exchange)
2.2.2 กรณีเป็ นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซ้อื ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC
Derivatives) ในต่างประเทศ ต้องมีคสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ ยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
2.2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสิน้ สุดลง สินค้านัน้
ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ่ง
มอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (Cover Rule)
บริษทั จัดการต้องจัดให้มที รัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิน้ สุดลงไว้ตลอดเวลาทีไ่ ด้ลงทุนใน Derivatives นัน้ และ
เป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
4. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีที่บริษทั จัดการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลดความเสีย่ ง การ
ลงทุนใน Derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC Derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC Derivatives ดังนี้
5.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ Derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทุกวันที่ 15
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้ง
มูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
5.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ Derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
5.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ Derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่นื เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
รวม ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ใน
กรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษทั จัดการจะลงทุนให้เป็ นไป
ตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (Single Entity Limit)
ข้อ
1
2

3

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี Credit Rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป
2.2 กรณีมี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment
Grade แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน

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

ไม่จากัดอัตราส่วน
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ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
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ข้อ
4

ประเภททรัพย์สิน
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ่ รู้ บั ฝากหรือผู้
ออกตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี้ เฉพาะเงินฝากหรือตรา
สารทีร่ ฐั บาลเป็ นประกัน

5

ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย
หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์
5.2.3 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ ีกาหนดวันชาระ ≤
397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน ทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะ
ตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ภี าระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่ า
ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒ นาวิ ส าหกิจ ขนาด และ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่ อ การส่ งออกและน าเข้ า
แห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment
Grade
5.5 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ > 397
วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ใน
ระบบของ regulated market
ทรัพย์สนิ ดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
6.1 ตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
(1) 10% หรือ

6
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อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนในต่างประเทศ
หรือผูม้ ภี าระผูกพันมีภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือกใช้ Credit Rating แบบ National Scale ซึ่ง
ประเทศนัน้ ต้องมี sovereign rating อยู่ในระดับที่
Investment grade)
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของตราสารทีล่ งทุนใน Benchmark +
5%
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
หลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
Benchmark + 5%
ตราสารทุนทีผ่ อู้ อกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการ
แก้ไขเหตุทอี่ าจทาให้มกี ารเพิกถอนการเป็ น
หลักทรัพย์ซ้อื ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนทีอ่ อกโดยบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุน้ ของ
บริษทั ดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
บริษทั ทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจทาให้
มีการเพิกถอนหุน้ ออกจากการซื้อขายใน SET
หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุน้ ทีอ่ ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อ
ขายตาม 6.1
6.4 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี้ ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ไทย และเสนอขายตราสารนัน้ ในต่างประเทศ
หรือผู้ออกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั
อนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ธพ. ในประเทศ
ไทย) หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
6.4.3 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET
ห รื อ ใน ตลาดซื้ อข าย ห ลั ก ท รั พ ย์
ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการ
ทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบ
filing
6.4.3.3 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวัน
ชาระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน และไม่ได้มลี กั ษณะตาม
6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูม้ ภี าระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้อง บุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 –
5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่าง
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ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
ประเทศทีป่ ระเทศไทย
เป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงิน
ต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะ
ทานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 –
6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ >
397 วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ ล งทุ น ต้ อ งขึ้น ทะเบี ย น
หรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.5 ธุรกรรมดังนี้ ทีค่ ู่สญ
ั ญามี Credit Rating อยู่ในระดับ
Investment Grade
6.5.1 OTC Derivatives
6.6 หน่ ว ย CIS ตามที่ร ะบุ ในข้อ 3.13.1 ส่ ว นที่ 2 ข้ อ
1.2 หรือ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 ที่จดทะเบียนซื้อ
ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อ
ขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สาหรับผู้ลงทุ น
ทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อ ขายหลักทรัพ ย์
ต่ างประเทศ (แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง หน่ ว ยดัง กล่ า วที่ อ ยู่
ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิก
ถอนหน่ ว ยดัง กล่ าวออกจากการซื้ อ ขายใน SET
หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
7
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)
รวมกันไม่เกินร้อยละ 5
หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กาหนด group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. Derivatives on Organized Exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิ จการ (Group Limit)

ข้อ

ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่ม
กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทาง
การเงินกับบริษทั ดังกล่าว

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

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. Derivatives on Organized Exchange
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ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)
ข้อ
1

2

3

4

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี เว้น
นิตบิ ุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาใน
แต่เป็ น MF ทีม่ อี ายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ย
ต่างประเทศของนิตบิ ุคคลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั ่งจ่าย
ตามรอบอายุกองทุน
หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ทีอ่ ายุกองทุน คงเหลือ
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะ
≤ 6 เดือน ทัง้ นี้ เฉพาะ MF ทีม่ อี ายุโครงการ ≥
จัดตัง้ ขึน้
1 ปี
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้รบั โอน
กรรมสิทธิ ์มาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)
ทรัพย์สนิ ดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้
ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF
สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ ี
ระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 3 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสาร
หนี้ ตราสารกึง่ หนี้ก่งึ ทุน ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ใน
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตาม
ผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity
limit)
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
total SIP ซึ่งได้แก่
รวมกันไม่เกิน 15%
3.1 ทรัพ ย์ สิน ตามข้อ 7 ในส่ ว นที่ 1 : อัต ราส่ ว นการ
ลงทุ นที่คานวณตามผู้อ อกทรัพ ย์สิน หรือคู่ส ัญ ญา
(single entity limit)
3.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุนหรือ Basel lII ทีม่ ี
อันดับความน่ าเชื่อทีต่ วั ตราสารและ/หรือผูอ้ อกตรา
สารทีต่ ่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (non-investment
grade / unrated)
Derivatives ดังนี้
5.1 การเข้าทาธุรกรรม Derivatives ทีม่ ีวตั ถุประสงค์
ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ อี ยู่
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ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
เพื่อการลดความเสีย่ ง (Hedging)
หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนไม่มขี อ้ กาหนดเกี่ยวกับ
product limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิ จการที่ลงทุน (Concentration Limit)

ข้อ

ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
หุน้ ของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

2

ตราสารหนี้ ตราสาร Basel III ของผูอ้ อกรายใด
รายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ)
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อัตราส่วน
1.1 กรณีทเี่ ป็ นการลงทุนของ MF
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันต้องมีจานวนหุน้ ของบริษทั รวมกัน <
25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
นัน้
2.1 ไม่ เ กิ น 1 ใน 3 ของมู ล ค่ า หนี้ สิ น ทางการเงิ น
(financial liability) ของผู้ อ อกต ราสารรายนั ้ น
ตามที่ เปิ ดเผ ยไว้ ใ น งบการเงิ น ส าห รั บ รอ บ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด
ทัง้ นี้ ในกรณี ที่ผู้อ อกตราสารมีหนี้สินทางการเงิน
ที่ อ อกใหม่ ก่ อ นครบรอบระยะเวลาบัญ ชี ถั ด ไป
และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนา
มูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่ า
หนี้ สิน ทางการเงิน ตามงบการเงิน ล่าสุ ดด้วยก็ไ ด้
โดยข้อมูลหนี้สนิ ทางการเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูล
ทีม่ กี ารเผยแพร่เป็ นการทัวไป
่ และในกรณีทผี่ อู้ อก
ตราสารไม่มหี นี้สนิ ทางการเงินตามทีเ่ ปิ ดเผยในงบ
การเงิน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด รวมถึ ง
กรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้
แรกของผู้อ อกตราสาร ให้ใช้อ ัต ราส่ วนไม่ เกิน 1
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม
ข้อ นี้ ข องผู้อ อกรายนั ้น เป็ นรายครัง้ เว้น แต่ ใ น
กรณี ที่ ผู้ อ อกตราสารได้ มี การยื่น แบบ filing ใน
ลักษณะเป็ น โครงการ (bond issuance program)
ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีทกี่ องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็ น
ตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับ
ต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating
ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดี ย วกัน รวมกัน ไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ น
รายครัง้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่น
แบ บ filing ใน ลั ก ษ ณ ะเป็ น โค รงการ (bond
issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
(อัต ราส่ว นตาม 2.2 ไม่ ใช้กับ กรณี เป็ น ตราสารที่
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ข้อ

3

ประเภททรัพย์สิน

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตราส่วน
ออกโดยบุคคลดังนี้)
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศ
ไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10.สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทย
เป็ นสมาชิก
11.สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานอง
เดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย CIS ทัง้ หมดของ
MF หรือ กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่ อกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนที่มลี กั ษณะ
ครบถ้ ว นดั ง นี้ โดยได้ ร ับ ความเห็ น ชอบจาก
สานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

“ทัง้ นี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน”
หมายเหตุ: หนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability) ให้พจิ ารณาตามมาตรฐานการบัญชีทผี่ อู้ อกตราสารดังกล่าวได้จดั ทางบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีนัน้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐาน
การบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล เช่น
International FinancialReporting Standards (IFRS) หรือ United States GenerallyAccepted Accounting Principle (US
GAAP) เป็ นต้น
ส่วนที่ 5 : การดาเนิ นการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจน
เป็ นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุ รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและวัน ที่ทรัพย์ สินขาดจัดส่งต่อผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับวันทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
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(2)
(3)

จาหน่ายทรัพย์สินทีข่ าดคุณสมบัตภิ ายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า
90 วันนับแต่วนั ทีท่ รัพย์สนิ นัน้ ขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 6 ในส่วนนี้
เมื่ อ บริษั ท จัด การสามารถจ าหน่ า ยทรัพ ย์ สิ น ที่ ข าดคุ ณ สมบัติ หรือ ทรัพ ย์ สิ น ที่ ข าดคุ ณ สมบั ติ มี คุ ณ สมบั ติ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ

จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีไ่ ด้จาหน่ ายทรัพย์สนิ นัน้ ออกไปหรือวันที่ทรัพย์สนิ มีการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีและให้จดั ส่งรายงานต่อผู้ดู แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิด
กรณีดงั กล่าว
ในกรณี ที่บ ริษัท จัดการไม่ ส ามารถจ าหน่ ายทรัพ ย์ สิน ที่ข าดคุ ณสมบัติให้เป็ นไปตาม (2) บริษั ท จัดการต้ อ งจัดท า
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุทไี่ ม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน และ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัต ราส่วนการลงทุนที่กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไป
ตามอัตราส่ วนการลงทุ นเป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุน เพิ่ม บริษัท จัดการต้ องดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุร ายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
ตลอดจน จัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนดเว้นแต่เป็ นการดาเนินการตามข้อ 5
(3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 6 ในส่วนนี้
(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทไี่ ม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตาม
ประเภททรัพย์สนิ สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน
ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) ภายใน 90 วันนับแต่วนั สุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอ่นื ใดนอกเหนือจากกรณีตาม
ข้อ (3) (ก)
(4) เมื่อบริษทั จัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันทีส่ ามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนได้ และจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีส่ ามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนนัน้
ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้อง
จัดทารายงานข้อ มูลตามวรรคหนึ่ง พร้อ มสาเหตุ ที่ไม่ส ามารถแก้ไขให้เป็ น ไปตามอัต ราส่ วนการลงทุนดังกล่าว และ
จัดส่งรายงานต่อสานักงาน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีที่กองทุนมีหนุ้ ของบริษัทใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่
ลงทุน (Concentration Limit) ตามที่กาหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบตั ติ าม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังนี้ดว้ ย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจาเป็ นและสมควรโดยได้รบั การ
ผ่อนผันจากสานักงาน
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(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอานาจควบคุม หรือยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพ ย์สิน
เป็ นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็ นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็ นผู้ถือหุ้น
ของบริษทั นัน้ จนถึงหรือข้ามจุดทีต่ ้องทาคาเสนอซื้อ
ความในข้อ 2 มิให้นามาใช้กบั กองทุนรวมฟี ดเดอร์ ในส่วนทีเ่ ป็ นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของ
กองทุนต่างประเทศทีไ่ ม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration
limit) โดยให้ดาเนินการตามที่กาหนดในข้อ 3 หรือข้อ 4 แล้วแต่กรณี
3. ในกรณีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ทไี่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ ก่อนวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการ
ดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลา
ดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษทั จัดการ
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิม่ เติมโครงการเพื่อขยายวงเงินสาหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟี ดเดอร์ดงั กล่าวทีไ่ ด้
จดทะเบียนไว้กบั สานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะ
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
(3) ในกรณีทมี่ กี ารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศทีม่ ผี ูร้ บั ผิดชอบการบริหารจัดการ
กองทุนดังกล่าวเป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษทั จัดการกองทุนรวม และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากกองทุนรวมฟี ดเดอร์หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนในลักษณะทีซ่ ้าซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุน
ต่างประเทศ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือ
เชื่อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจาเป็ นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนัน้ ภายใน 30 วันนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีทอี่ ตั ราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟี ดเดอร์เป็ นไปตามทีก่ าหนดแล้ว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจัดทา
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีอ่ ตั ราส่วนเป็ นไปตามทีก่ าหนด
และจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีอ่ ตั ราส่วนการลงทุนเป็ นไปตามที่กาหนดนัน้ ”
4. ในกรณีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ทไี่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ หลังวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit) เป็ นเวลา 5 วัน
ทาการติดต่อกัน
(1) ดาเนินการตามข้อ 3 (1)
(2) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จดั ทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันทีอ่ ตั ราส่วนเป็ นไปตามที่กาหนด และจัส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ 4 (2)
ในกรณีที่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษทั จัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด และให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมจัดทารายงานตามข้อ 4(3) พร้อมสาเหตุทไี่ ม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และ
จัดส่งรายงานต่อสานักงานและผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ 4 (2)
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5. ในกรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกาหนดทีส่ ามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎ
กรณีดงั ต่อไปนี้ จนเป็ นเหตุให้ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกาหนดทีส่ ามารถลงทุนได้ บริษทั อาจลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปได้
(1) กรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิจากการเป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ตามสัดส่วนทีม่ อี ยู่เดิมนัน้ เว้นแต่กรณีตาม (2)
(2) กรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศที่
เกี่ยวข้อง แต่ทงั ้ นี้ บริษทั จัดการต้องดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย
(3) กรณีทกี่ องทุนได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการบริจาค
ในกรณีทมี่ ีการลงทุนตามข้อ 5 (1) และ (3) ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม
6. ในกรณีทมี่ เี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็ นอื่นใดทาให้บริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษทั จัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์
ต่อผูล้ งทุน ให้บริษทั จัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุน
เป็ นสาคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการของบริษทั จัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่ ้องแก้ไขให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวทัง้ นี้ใน
การจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการสามารถดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซด์ของ
บริษทั จัดการ หรือวิธกี ารอื่นๆ ตามทีบ่ ลจ.กาหนด
ส่วนที่ 6 : การดาเนิ นการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
1.1 จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้ เหตุผลทีท่ าให้มกี ารลงทุนไม่เป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการ
นับแต่วนั ทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษทั จัดการ
1.2 ดาเนินการแก้ไขให้สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีทกี่ ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษทั จัดการ
ดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษทั จัดการจะได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนให้
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้ทางบริษทั จัดการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการ
ลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม หรือในช่วงระยะเวลาทีก่ องทุนจาเป็ นต้องรอการ
ลงทุน และ/หรือในช่วงทีผ่ ลู้ งทุนทาการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจานวนมาก ซึ่งมี
ระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทาการ ทัง้ นี้ยงั ต้องคานึงถึงประโยชน์ผลู้ งทุนเป็ นสาคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มวี ธิ ีการในการให้สทิ ธิแก่ผูถ้ อื หน่วยลง
ทุนเดิมในการทีจ่ ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ เมื่อได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนให้
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบริษทั จัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดัง กล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีทคี่ รบกาหนด 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนการ
ลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มผี ลใช้บงั คับ บริษทั จัดการต้อง
ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้ เพิม่ เติม
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ภาคผนวก 4
ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอเชีย แปซิ ฟิก ไดนามิก อิ นคัม อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2564)
(TH, MALAYSIA, US)
วันที่ 1 มกราคม
วันที่ 18 มกราคม
วันที่ 28 มกราคม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์
วันที่ 12 กุมภาพันธ์
วันที่ 15 กุมภาพันธ์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์
วันที่ 2 เมษายน
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 13 เมษายน
วันที่ 14 เมษายน
วันที่ 15 เมษายน
วันที่ 29 เมษายน
วันที่ 3 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 12 พฤษภาคม
วันที่ 13 พฤษภาคม
วันที่ 14 พฤษภาคม
วันที่ 26 พฤษภาคม
วันที่ 31 พฤษภาคม
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 7 มิถุนายน
วันที่ 5 กรกฎาคม
วันที่ 20 กรกฎาคม
วันที่ 21 กรกฎาคม
วันที่ 26 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 10 สิงหาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 31 สิงหาคม
วันที่ 6 กันยายน

วันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่ กรณีพเิ ศษ), วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
วันฉัตรมงคล
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันวิสาขบูชา, วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
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ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอเชีย แปซิ ฟิก ไดนามิก อิ นคัม อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2564)
(TH, MALAYSIA, US)
-ต่อวันที่ 16 กันยายน
วันที่ 24 กันยายน
วันที่ 11 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 19 ตุลาคม
วันที่ 22 ตุลาคม
วันที่ 4 พฤศจิกายน
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 25 พฤศจิกายน
วันที่ 26 พฤศจิกายน
วันที่ 6 ธันวาคม
วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่ กรณีพเิ ศษ)
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดชดเชยวันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันรัฐธรรมนูญ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันสิ้นปี
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กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ลเอเชี ย แปซิ ฟิก ไดนามิ ก อิ นคัม อิ ควิ ตี้ เป็ นนิ ติ บุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนนี้ ทัง้ นี้
ผลการดาเนิ นงานของกองทุนนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กบั สถานะทางการเงิ นหรือผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทหลักทรัพ ย์
จัดการกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด
ในกรณี ที่ผ้สู นใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่ มเติ ม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
บริษทั จัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษทั จัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเปิ ด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิ ดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพื่อบริ ษทั
จัดการได้ที่บริษัทจัดการ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู้ล งทุ น สามารถตรวจดู ข้ อมู ล ที่ อาจมี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจลงทุ น เช่ น การทาธุร กรรมกับ บุคคลที่ เกี่ ยวข้ องได้ ที่
ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เน็ ต ของส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
http://www.sec.or.th/
บริษทั จัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณและประกาศ
ต่างๆ ที่ ส มาคมบริ ษัทจัดการลงทุ นกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ เพื่อที่
บริษทั จัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียงได้ที่ทาการของบริษัท
จัดการหรือโดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษทั จัดการ
บริษทั จัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ บริ ษทั จัดการแต่งตัง้ อาจพิ จารณาขอข้อมูล
เอกสาร หลักฐาน เพิ่ มเติ มจากผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุ น หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้อง
กับผู้ลงทุนตามคาจากัดความของกฎหมายหรือตามที่ หน่ วยงานที่ มีอานาจกาหนด ทัง้ ก่อน และหรือภายหลังการ
ลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นของประเทศไทย
และประเทศอื่นที่ เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิ บตั ิ หรือการตี ความ หรือการสั ่งการของหน่ วยงานผู้
มีอานาจ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนมีหน้ าที่ต้องทาความรู้จกั ตัวตนของ
ลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิ สูจน์ เพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า(Client Due Diligence : CDD)
โดยผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนมีหน้ าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จกั
ตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิ สูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อ
คืนหน่ วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิ บตั ิ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริ ษัทจัดการและ
หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจาเป็ นต้องดาเนิ นการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้ การเปิ ดบัญชี
เพื่อใช้บริการใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิ ม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปัจจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทัง้ การ
ดาเนิ นการอื่นๆ ตามที่หน่ วยงานผู้มีอานาจกาหนดแนวทาง
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ ม รับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูก พันได้ที่บริ ษทั จัดการและผู้สนับสนุน
การขายและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด ที่ ที่ อยู่ 44 อาคาร ธนาคารซี
ไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-26869595 www.principal.th
รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิล จากัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th

