
 

 

 

 

 

 

• กองทุนหลกัลงทุนกระจกุตวัในฮ่องกง ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิต้ี ลงทุนในกองทุนหลกั (Master Fund) ต่างประเทศ จึงอาจท าให้กองทุนมีความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาท  ดอลลารส์หรฐั และริงกิตมาเลเซีย และเน่ืองจากกองทุนหลกัสามารถไปลงทุนได้ในต่างประเทศใน
ภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก จึงท าให้กองทุนมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน บริษัทจดัการอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกนัความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ซ่ึงพิจารณาจากสภาวะของตลาด
การเงินในขณะนัน้ และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเส่ียง เป็นต้น ทัง้น้ี กองทุนไม่ได้
ป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนทัง้จ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนต ่า
กว่าเงินทุนเร่ิมแรกได้  อย่างไรก็ตามหากผู้จดัการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนอาจไม่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรือท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ท่ีอาจได้รบั  ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนกไ็ด้ เน่ืองจากการใช้เครื่องมือป้องกนัความเส่ียงจะมีต้นทุนในการท าธุรกรรม ท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมขึ้น ดงันัน้ กองทุนจึงยงัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเหลืออยู่  

• กองทุนน้ีมีความเส่ียงอนัอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน 

• เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิด
วิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รบัเงินคืนตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงิน
ลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุน
ของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ี
มีค าสัง่ไว้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความ
ถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือ 
มีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
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จดัตัง้และจดัการโดย 
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เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
 
 
 

ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน 
ในวนัและเวลาท าการถงึ 15.30 น. 
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ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
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กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก อคิวติี้           1 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิต้ี  

ค าจ ากดัความ : 

เป็นไปตามประกาศ 

1.   ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก อคิวติี ้ 

1.2.  ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Principal Asia Pacific Equity Fund  

1.3.  ชื่อย่อ : PRINCIPAL APEQ  

1.4.  ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  

1.5.  ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้  

1.6.  การก าหนดอายุโครงการ :  ไม่ก าหนด  

1.7.  อายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

1.8.  อายุโครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : ไม่ม ี 

1.9.  เงือ่นไข (อายุโครงการ) : ไม่ก าหนด 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ หรอื
หลงัจากสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยจะพจิารณาช าระเงนิคนืใหก้บัผูล้งทุน 
โดยไม่น า  ทรพัยส์นิทีจ่ าหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีน ในกรณีที ่ 

(ก)  บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรอืไม่มตีราสารทีส่ามารถลงทุน
ไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(ข)  กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงในเรื่องกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ  

(ค)  กรณีทีไ่ม่สามารถลงทุนในกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ได ้หรอืไม่สามารถสรรหาและ/
หรลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มนีโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ และ/หรอืนโยบายการ
ลงทุนของโครงการไดเ้หมาะสม 

(ง)  กรณีทีก่องทุนรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพยีงพอต่อการจดัตัง้กองทุนเพื่อส่งเงนิ
ไปลงทุนในต่างประเทศ 

(จ)  กรณีมเีหตุใหเ้ชื่อว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

ทัง้นี้ ในกรณียุตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึการ
ยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมตัิจดัตัง้กองทุนสิ้นสุดลงใน
วนัทีแ่จง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทนุเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มลูค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :  

2.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 5,000,000,000 บาท  

       2.1.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการเริม่ตน้ : 5,000,000,000.00 บาท 

2.2. เงือ่นไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  
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ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวน เงนิทุนของ
โครงการไดไ้ม่เกนิ 750 ลา้นบาท 

2.3. มลูค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10 บาท  

2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 500,000,000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท  

2.6. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก : 1,000 บาท  

2.7. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป : 1,000 บาท  

2.8. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ก าหนด  

2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ก าหนด 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด  

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จ านวนมลูค่าขัน้ต ่าตามขอ้ 2.6 - 2.7  (ถา้ม)ี ใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อ หรอืสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตาม
ช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการอาจก าหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั 
ณ ที่ท าการของบรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเว็บไซด์ของ
บรษิทัจดัการ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อและ/หรอืขาย
คนืหน่วยลงทุนได ้โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแล้ว เพื่อรองรับรายการส่งเสรมิการขายหรอืบรกิารต่าง 
ๆ หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคญั โดยหากมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศ
ใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน 

3.1 วตัถุประสงคข์องโครงการ : 

เป็นทางเลอืกให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนไปยงัต่างประเทศ และต้องการสรา้งโอกาสในการรบัผลตอบแทนที่ดจีาก
การมุ่งลงทุนในตราสารแห่งทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่ น) แต่อย่างไรก็ตามในช่วงที่สถานการณ์ไม่
เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารทุน กองทุนอาจปรบัสดัส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงนิ และ/หรอืตรา
สารหนี้อื่นๆได้  ทัง้นี้ กองทุนจะน าเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว ซึ่งจะส่งผล
ให้ม ีnet exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดงักล่าว คดิเป็นอตัราเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  ส่วนทีเ่หลอืลงทุนในหลกัทรพัยอ์ื่นใดทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.  

3.2. ประเภทกองทุนรวมตามนโยบายกองทุน :  ตราสารทุน 

3.3. ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ : กองทนุรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund  
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ชื่อกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 

กองทุนหลกัจดทะเบยีนซื้อขายในประเทศ : มาเลเซยี (MALAYSIA) 

3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทนุในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : - 

3.6. การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทนุในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : การลดความเสีย่ง (Hedging) 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน  

3.8. กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style)  :  

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุ Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ("กองทุนหลกั") เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทน
เทยีบเคยีงกบักองทุนหลกั ส่วนกองทุนหลกัมุง่หวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันชีีว้ดั (Active Management) 

3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark)  

ดชันี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return USD สดัส่วน (%): 100.00 

       หมายเหตุ: 

1) ดชันี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่ง
อตัราแลกเปลีย่น เพื่อเทยีบกบัคา่สกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 85 

2) ดชันี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบั
ค่าสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชี้วดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชี้วดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชี้วดัดงักล่าวผ่านการลง
ประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษิทัจดัการ
ลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชี้วดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชี้วดัไม่ไดจ้ดัท าหรอื
เปิดเผยขอ้มูล/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทับรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจ
ลงทุนได ้

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบยีนใน
ประเทศมาเลเซีย เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) มีนโยบายจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการ
ผลตอบแทนของกองทุนใหม้เีสถยีรภาพและเชงิบวกจากการลงทุนในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ยกเวน้ประเทศญี่ปุ่ น) กองทุน
จะลงทุนในบรษิทัจดัตัง้, จดทะเบยีน, และ/หรอื มกีารด าเนินการส่วนใหญ่ในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ยกเวน้ประเทศญี่ปุ่ น) 
ในส่วนของบรษิทัจดทะเบยีน จะตอ้งมกีารซื้อขายในต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE ดว้ยเช่นกนั โดยกองทุนรวมจะมุ่ง
ลงทุนในหุน้ทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลสงูและใหผ้ลตอบแทนทีน่่าสนใจ มกีารจ่ายเงนิปันผลสม ่าเสมอ มแีนวโน้มในการเตบิโตสงู
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เมอืเทยีบกบัตลาดโดยรวม นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในบรษิัทที่มศีกัยภาพในการเติบโตที่ด ีและผู้จดัการกองทุนได้
เลง็เหน็ถงึการจ่ายเงนิปันผล/ผลตอบแทนทีด่ใีนอนาคต  

อย่างไรก็ตามในกรณีทีต่ลาดตราสารทุนมคีวามผนัผวนหรอืในช่วงที่สถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารทุน 
เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมอืง เป็นต้น ผู้จดัการกองทุนอาจปรบัสดัส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงนิ 
และ/หรอืตราสารหนี้อื่นๆไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ โดยตราสารหนี้ทีก่องทุนลงทุนจะตอ้งได้รบัการจดั
อนัดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืไม่ต ่ากว่า BBB โดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่
ไดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาติที่มคีุณสมบตัิตามที่ก าหนดหรอืเที่ยบเท่า นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน 
และ/หรอืตราสารหนี้ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุน (CIS) อื่น โดยสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของกองทุน และสอดคล้องกบั
ขอ้ก าหนดของ Securities Commission และมาตรฐาน CIS 

กลยุทธก์ารจดัสรรการลงทุนของกองทุน ดงันี้ 

• สดัส่วนการลงทุนในตราสารทนุอยู่ระหว่างรอ้ยละ 60-98 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ 
• สดัส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ 
• สดัส่วนการลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมอื่น (CIS) ทีส่อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องกองทุน สงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ 
  มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ 
• สดัส่วนการลงทุนในสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอย่างน้อยรอ้ยละ 2 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิพื่อรกัษาสภาพคล่องของ 
  กองทุน  

ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ทีจ่ดทะเบยีน
ในประเทศมาเลเซียซึ่งจะส่งผลให้กองทุนม ีnet exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดงักล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

ส่วนทีเ่หลอือาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย ทีม่อีายุ
ของตราสารหรอืสญัญา หรอืระยะเวลาการฝากเงนิ แล้วแต่กรณี ที่มอีายุไม่เกนิ 1 ปี โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อส ารองเงนิไว้
ส าหรับการด าเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และบริษัทจัดการอาจจะลงทุนในเงินฝาก
ต่างประเทศ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผล
โดยวธิอีื่นตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน โดยขึน้อยู่กบัดุลย
พนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึ่งพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางของ
ค่าเงนิ, ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นต้น อย่างไรกต็ามหากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่า การป้องกนัความเสีย่ง
อตัราแลกเปลีย่นอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย หรอืท าใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที่อาจไดร้บั ผูจ้ดัการ
กองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้

ทัง้นี้  ในส่วนของการลงทุนในประเทศจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝ ง 
(structured note) รวมถงึตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (issue/issuer) ต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้
(non-investment grade) และตราสารที่ไม่ได้รบัการจัดอนัดบัความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารทุนของ
บรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted securities) 

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนใน
ประเทศมาเลเซยีได ้หรอืกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนดงักล่าว ไม่เหมาะสมอกีต่อไป เช่น กรณี
ที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมี
นัยส าคญั หรอืตดิต่อกนัเป็นระยะเวลานาน หรอืขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลงอย่างมนีัยส าคญั จนอาจมผีลกระทบต่อ
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การลงทุนหรอืค่าใชจ้่าย หรอืการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสอืชี้ชวนหรอืโครงการ หรอืเมื่อกองทุน
ต่างประเทศกระท าความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่ก ากับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียนที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรอืในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบาย
ใกลเ้คยีงกนัและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบรษิทัเหน็ว่าการยา้ยไปลงทุนในกองทุนดงักล่าวเป็นผลดตี่อ
ผลการด าเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าเงนิไป
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องหรอืใกล้เคียงกับ กองทุน Principal Asia Pacific 
Dynamic Income Fund ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศมาเลเซยี โดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยแล้ว ซึง่ในการพจิารณาลงทุน
ในกองทุนรวมต่างประเทศนัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลกั ทัง้นี้ 
บรษิัทจดัการจะมหีนังสอืแจ้งใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนที่จะน าเงนิไปลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศอื่นอย่างไรก็ตามหากบรษิัทจดัการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ของโครงการ บรษิัทจดัการอาจยกเลกิกองทุน หรอืด าเนินการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลง
นโยบายการลงทุนกไ็ด ้ 

ในกรณีที่กองทุนหลัก มีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลกัทรพัย์ (Unlisted company) และ/หรอืตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) 
และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ต ่ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Non-
investment grade) ในอตัราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนต่างประเทศ หรอืในกรณีทีก่องทุน
หลกั มกีารลงทุนในหลกัทรพัย์ ตราสาร และ/หรอืสญัญาตามผูอ้อกแต่ละรายรวมกนั (Company Limit) เกินกว่าที่เกณฑ์
ไทยก าหนด บรษิัทจดัการจะปรบัลดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศดงักล่าว เพื่อให้อตัราส่วนการลงทุนของ
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก อคิวติี ้เป็นไปตามทีเ่กณฑไ์ทยก าหนด โดย 

1)   บรษิัทจดัการจะปรบัลดส่วนการลงทุนในกองทุนหลกั ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัที่ร ับทราบข้อมูลการลงทุน
หลกัทรพัย์ ตราสาร และ/หรอืสญัญาของบรษิัทที่มไิด้จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted company) และ/
หรอืตราสารแห่งหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated securities) และ/หรอืตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความ
น่าเชื่อถอือยู่ในระดบัทีต่ ่ากว่าอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) เกนิรอ้ยละ 15 ของ
มูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนต่างประเทศ หรอืรบัทราบขอ้มูลการลงทุนในหลกัทรพัย์ ตราสาร และ/หรอืสญัญาตามผู้
ออกแต่ละรายรวมกนั (Company Limit) เกนิกว่าทีเ่กณฑไ์ทยก าหนด ยกเวน้กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอื
กรณีจ าเป็นและสมควร ที่ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาขา้งต้น บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้สรจ็
สิน้โดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้เพื่อไม่ใหอ้ตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยด์งักลา่วเกนิกว่าทีเ่กณฑไ์ทยก าหนด  

2)   หากการด าเนินการปรับสดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลกั มีผลท าให้การลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งทรพัย์สนิในต่างประเทศ 
(offshore investment) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนม ีnet exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดงักล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปี
บญัชน้ีอยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุน หรอืในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเขา้ลงทุนในกองทุน
หลกัได้ หรอืในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาแล้วกองทุนหลกัไม่เหมาะสมต่อการลงทุนอีกต่อไป บรษิัทจดัการจะ
ด าเนินการพิจารณาคดัเลอืกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดมิ โดยกองทุนต่างประเทศดงักล่าวจะมี
นโยบายการลงทุนสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ และ/หรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก 
อคิวติี้ และมคีุณสมบตัติามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้สรจ็
สิน้โดยไม่ชกัชา้ และจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

3)   หากเกดิกรณีใดๆทีท่ าใหบ้รษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการคดัเลอืกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกอง
ทุนเดมิได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการเลกิกองทุน โดยจะด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิที่
เหลอือยู่ของกองทุน เพื่อคนืเงนิตามจ านวนทีร่วบรวมไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายและส ารองค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งของกองทุน 
(ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีถ่อืต่อจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมดใน 
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กรณีที่บริษัทจดัการอยู่ระหว่างการด าเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่น าเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
ทรพัยส์นิในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุน มาบงัคบัใชใ้นช่วงด าเนินการคดัเลอืกและเตรยีมการลงทุน 

ในกรณีทีก่องทุนรวมหน่วยลงทุนมกีารลงทุนในกองทุนปลายทาง*หากเกดิเหตุการณ์ทีก่องทุนปลายทาง มกีารลดลง
ในลกัษณะใดดงันี้ 
(1)    NAV ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรอื 
(2)    ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันท าการใดติดต่อกันคิดเป็นจ านวน > 2/3 ของ NAV ของ   

   กองทุนปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมมีลูค่าทรพัยส์นิสุทธลิดลงในลกัษณะดงักลา่วขา้งตน้ บรษิทัจดัการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรพัย์สินลดลง พร้อมแนวทางการด าเนินการของ บลจ. โดยค านึงถึง

ประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

(2) เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ีส่นใจจะลงทุนเพื่อใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุนรบัรู้
และเขา้ใจเกีย่วกบัสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้ง
เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย 

(3) ปฏิบตัิตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ให้แล้วเสรจ็ภายใน 60 วนันับแต่วนัที่มีการเปิดเผยข้อมูลของ
กองทุนปลายทางทีป่รากฏเหตุ 

(4) รายงานผลการด าเนินการใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีด่ าเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ทัง้นี้ ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (3) บรษิทัจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
*กองทุนปลายทาง หมายถึง กองทุนที่กองทุนหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอร์ไปลงทุน ซึ่งมีลกัษณะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑโ์ดยครบถว้นดงันี้ 
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และใหห้มายความรวมถงึกองทุนทีม่ลีกัษณะ

เป็นการลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุน ไม่ว่าจะจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุน
ดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบรษิัท ทรสัต์ หรอืรูปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสงัหารมิทรพัย์ต่างประเทศ (REIT) หรือ
โครงการจดัการลงทุน (collective investment scheme) เป็นตน้ 

(2) เป็นกองทุนที่กองทุนหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ 
NAVของกองทุนตาม (1) นัน้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิใ์นกรณีทีม่กีารด าเนินการเปลีย่น/โอนยา้ย/เลกิกองทุน กองทุนจะยกเวน้ไม่น าเรื่องการลงทุน
หรอืมไีวซ้ึ่งทรพัย์สนิในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัย์สินสุทธขิองกองทุน มาบงัคบัใช้ในช่วงด าเนินการคดัเลอืก และ/หรอื เตรยีมการลงทุน และ/หรอื เลกิกองทุน
ดงักล่าว 

Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

ชื่อ : Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 

ประเภท : กองทุนตราสารทนุ 

อายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

วนัจดัตัง้กองทุน : 9 กนัยายน 2558 

สกุลเงนิของกองทุน : ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (USD) 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQjBAwAWoVChMIjJjfjs_DyAIVRD6OCh1GVQPe&url=http%3A%2F%2Fth.coinmill.com%2FUSD_calculator.html&usg=AFQjCNGuMKzx1ec46JhqvXYahZMbZdf6ug&bvm=bv.105039540,d.c2E
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ซื้อขาย Dealing : ทุกวนัท าการของประเทศมาเลเซยี 

บรษิทัจดัการลงทุน : Principal Asset Management Berhad (3040 78-K) 

Trustee : HSBC (Malaysia) Trustee Berhad (1281-T) 

Website  : http://www.principal.com.my/ 

นโยบายการลงทุน                 :  

กองทุนมจีุดมุ่งหมายในการบรหิารจดัการผลตอบแทนของกองทนุใหม้เีสถยีรภาพและเชงิบวกจากการลงทุนในภมูภิาคเอเชยี
แปซฟิิก (ยกเวน้ประเทศญีปุ่่ น) กองทุนจะลงทุนในบรษิทัจดัตัง้, จดทะเบยีน, และ/หรอื มกีารด าเนินการส่วนใหญใ่นภมูภิาค
เอเชยีแปซฟิิก (ยกเวน้ประเทศญีปุ่่ น) ในส่วนของบรษิทัจดทะเบยีน จะตอ้งมกีารซื้อขายในต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 
ดว้ยเช่นกนั โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุน้ทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลสงูและใหผ้ลตอบแทนทีน่่าสนใจ มกีารจ่ายเงนิปันผล
สม ่าเสมอ มแีนวโน้มในการเตบิโตสงูเมอืเทยีบกบัตลาดโดยรวม นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในบรษิทัทีม่ศีกัยภาพในการ
เตบิโตทีด่ ีและผูจ้ดัการกองทุนไดเ้ลง็เหน็ถงึการจ่ายเงนิปันผล/ผลตอบแทนทีด่ใีนอนาคต 

อย่างไรกต็ามในกรณีทีต่ลาดตราสารทุนมคีวามผนัผวนหรอืในชว่งทีส่ถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารทุน เช่น 
การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง เป็นตน้ ผูจ้ดัการกองทุนอาจปรบัสดัส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงนิ และ/หรอืตรา
สารหนี้อื่นๆไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ โดยตราสารหนี้ทีก่องทุนลงทุนจะตอ้งไดร้บัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืไมต่ ่ากว่า BBB โดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีไ่ดร้บัการยอมรบั
ในระดบันานาชาตทิีม่คุีณสมบตัติามทีก่ าหนดหรอืเทีย่บเท่า นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน และ/หรอืตราสารหนี้
ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุน (CIS) อื่น โดยสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องกองทุน และสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ Securities 
Commission และมาตรฐาน CIS 

กลยุทธก์ารจดัสรรการลงทุนของกองทุน ดงันี ้

• สดัส่วนการลงทุนในตราสารทนุอยู่ระหว่างรอ้ยละ 60-98 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ 
• สดัส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ 
• สดัส่วนการลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมอื่น (CIS) ทีส่อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องกองทุน สงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ 
  มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ 
• สดัส่วนการลงทุนในสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอย่างน้อยรอ้ยละ 2 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุน  

ผูจ้ดัการกองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์(Derivatives) เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากการลงทนุ ทัง้นี้ ตอ้งเป็นไปตามเกณฑท์ี ่
Securities Commission Malaysia ก าหนด 

การจ่ายเงนิปันผล : ม ี 

   ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายของกองทุนรวม  

   ค่าสมคัร (Application Fees)            : ไม่เกนิรอ้ยละ 7 ของมลูคา่หน่วยลงทุน  

  (ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 5 ของมลูค่าหน่วยลงทุน) 

   ค่าธรรมเนียมการขายคนื / หน่วยลงทุน (Withdrawal Fee) : ไม่ม ี

   ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่น (Switching Fee) : ไม่เกนิรอ้ยละ 7 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

  (ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 1 ของมลูคา่หน่วยลงทุน) 

   ค่าบรหิารจดัการกองทุน (Management fee)  : ไม่เกนิรอ้ยละ 3 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) 

  (ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 1.5 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)) 

   ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี  : ไม่เกนิรอ้ยละ 0.08 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) 
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    (ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 0.05 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)) 

  หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่                   : http://www.principal.com.my/  

ISIN Code: MYU1002DP005  

Bloomberg Ticker: CPASUSD MK  

กองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศมาเลเซยี เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทัว่ไป (Retail fund) และไม่ใช่กองทุนรวมประเภทเฮด็จฟั์นด ์(Hedge fund) ทีม่หีน่วยงานก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of Securities Commission (“IOSCO”)  
ขอ้ความในส่วนกองทุนหลกัไดถ้กูเลอืกมาเฉพาะส่วนทีส่ าคญัซึง่แปลมาจากฉบบัภาษาองักฤษ ดงันัน้กรณีทีม่คีวามไม่
สอดคลอ้งหรอืแตกต่างกบัทางตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ใหถ้อืตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์ 
อน่ึง กองทุนหลกัอาจมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ หรอืเปลีย่นแปลงการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ของกองทุนหลกั
ได ้หรอืในกรณีทีก่องทุนหลกัมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูต่างๆ หรอืมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการ ซึง่บรษิทัจดัการเหน็ว่า
ไม่ส่งผลกระทบอย่างมนียัส าคญั บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ข/เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลงใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงของกองทุนหลกัโดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ตามทีป่ระกาศส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด  

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ลงทุนในต่างประเทศซึง่จะส่งผลใหก้องทุนม ีnet exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

3.13 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  

          3.13.1   ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทนุในประเทศ 

ส่วนที ่1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่2 :  ทรพัยส์นิประเภทหน่วย CIS  
เป็นไปตามประกาศ โดยไม่ลงทนุในหน่วย infra และหน่วย Property 

ส่วนที ่3 :  ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก 
เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) การลงทุนใน Reverse Repo  
ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย์ (Securities Lending)  
ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท Derivatives   
เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่7 :  ทรพัยส์นิประเภททองค าแทง่ (เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองค า) 
ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่8 :  ทรพัยส์นิประเภทหน่วย private equity 
ไม่มกีารลงทุน 

 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก อคิวติี้           9 

           3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

ส่วนที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่2 :  ทรพัยส์นิประเภทหน่วย CIS  
เป็นไปตามประกาศ  โดยไม่ลงทุนในหน่วย infra และหน่วย Property 

ส่วนที ่3 :  ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ 
เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) 
ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending) 
ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท Derivatives   
เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่7 : ทรพัยส์นิประเภททองค าแทง่ (เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองค า) 
ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่8 : ทรพัยส์นิประเภทหน่วย private equity 
ไม่มกีารลงทุน 

  3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม :  
อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

ส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ส่วนที ่2 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ (group limit) 
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ส่วนที ่3 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ (product limit) เฉพาะส่วนทีไ่ม่เป็นไปตามประกาศ 

 ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุนหรอื Basel lll ทีม่อีนัดบัความน่า
เชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ามารถลงทนุ
ได ้(non-investment grade / unrated)  

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

ส่วนที ่4 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมส่ีวนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) 
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด  และไม่ลงทุน 
หน่วย Property, หน่วย Infra, หน่วย Private Equity 

ส่วนที ่5 : การด าเนินการเมื่อทรพัยส์นิทีล่งทุนขาดคุณสมบตัหิรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ส่วนที ่6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน 
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 
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4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
4.1 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี
4.2 ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี
4.3 รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนดิหน่วยลงทุน) : ไม่ม ี

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

 - บรษิทัจดัการ 

 - ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

      สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

      สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ.  

6.3. การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน :  

      ไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า 

7.  การรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

7.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

      สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ.  

7.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ :  

- รบัซื้อคนืหน่วยลงทนุแบบปกต ิ

- รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ
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7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

หลกัเกณฑก์ารรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ:  

1. กองทุนจะพจิารณารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงาน
สิน้สุดตามช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิค่ารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิลว้แต่กรณี  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกรณีอตัโนมตั ิ 

7.4.1.1 วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

1. บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้
บรษิัทจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่เกนิปีละ 12 
ครัง้ โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมผีลให้จ านวน
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง 

2. บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยู่
ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ของวนัทีร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
นัน้ โดยจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธบิวก/หัก
ก าไรหรอืขาดทุนสุทธทิีเ่กดิขึน้ (ถา้ม)ี โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวจะไม่
เกนิจ านวนเงนิสดทีก่องทุนทีม่อียู่ ณ ขณะนัน้  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยู่
ตามหลกัฐานที ่ปรากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวน
หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดย
บรษิัทจดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิ้นวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตัเิป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเนื่องมาจากมูลค่าหน่วย
ลงทุนนัน้อาจจะต้องถูกหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ เช่น ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กดิขึน้จรงิจากการ
ด าเนินงานดงักล่าว เป็นต้น โดยบรษิัทจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมัติ
ดงักล่าว เขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค์
ไวต้ามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม ภายใน 5 วนัท าการนับถดัจากวนัทีบ่รษิทั
จดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

3. บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวนัท าการถัดจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตัินัน้ เว้นแต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่
สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บริษัท
จดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่เสร็จสินการ
ค านวณดงักลา่ว 

4. บรษิทัจดัการจะใชร้ายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการขายคนื
หน่วยลงทุนดงักล่าวโดยจะปิดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุนส าหรบั
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักลา่วในวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
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7.4.1.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจด าเนินการดงัต่อไปนี้ได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน ใหก้บับุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทั
จดัการตามที่ก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดงักล่าวใน “หนังสอืแสดง
เจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  เมื่อบรษิทั
จดัการไดด้ าเนินการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิทีไ่ดเ้มื่อเป็นไปตามเกณฑก์ารรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ตามวธิกีารและบุคคลที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์แล้ว 
บรษิทัจดัการจะถือว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบรอ้ย
แลว้  และผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัวา่การทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการตามความประสงคข์อง
ผูถ้อืหน่วยลงทุนใน“หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่น
ทีบ่รษิัทจดัการก าหนดดงักล่าว  ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหถ้ือว่าตนได้รบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  

และบรษิทัจดัการจะถอืว่ารายละเอยีดตาม “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน”มผีลให้บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ผู้ถือหน่วยลงทุนยื่น “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่า
ขายคืนหน่วยลงทุน” และให้มีผลใช้บังคับไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งยกเลิกหรือ
เปลีย่นแปลงต่อบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 

เอกสารประกอบ “หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ
เอกสารอ่ืนท่ีบริษทัจดัการก าหนด  

กรณีบุคคลที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ให้จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้เป็น
บุคคลธรรมดา  

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

• ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้
บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นนิติ
บุคคล  

• ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และ
หนังสอื บรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

• ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้
บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะด าเนินการหรือไม่ด าเนินการตามหนังสือแสดงเจตจ านงการ
จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึ่งผู้ถอืหน่วยลงทุนได้
มอบไวก้บับรษิทัจดัการแลว้ได ้หากเกดิกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการด าเนินการตาม
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หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดดังกล่าวจะมี
ผลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย 
หรอืความเสี่ยงในการท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับการฟอกเงนิ หรอืชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอื
กองทุน หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งรวมถึงทีม่กีารแก้ไขเพิม่เติม (ถ้าม)ี  หรอื
เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่หรอืการตีความหรอืการให้ความเห็นของหน่วยงานผูม้อี านาจ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนการด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการดงักลา่ว  และใหถ้อื
ว่าการด าเนินการดงักล่าวได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยแล้ว โดยไม่ถือว่า
บรษิทัจดัการด าเนินการผดิไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถอืเป็นการแก้ไขรายละเอยีดของ
โครงการ  ทัง้นี้หากไม่มคี าสัง่หา้มหรอืขอ้หา้มใดๆ บรษิัทจดัการสามารถพิจารณาจ่ายเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได ้ 

7.4.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกรณีปกต ิ 

7.4.2.1 การรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทุน 
อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถขอรบัใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้ม
เอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งได้ที่บรษิัท
จดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหรอืสามารถส่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนทาง
โทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื   

เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งน าส่งค าสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปนี้ เวน้แต่จะ
ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

• หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่าง
เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.  

บรษิัทจดัการก าหนดให้วันท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์
ไทย และวนัท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  
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บริษัทจัดการจะแจ้งวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ 
ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ดงักล่าว ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย
ประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี  

ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

การช าระคา่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิห้นับรวมวนัหยุดท า
การของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มลีกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจ
การจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การช าระราคา เว้นแต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคม
บรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต บรษิัทจดัการจะ
ช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมลูค่าและราคาดงักล่าว
ตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุน
ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิที่
เกีย่วขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา และหรอืกรณีตามขอ้ “การเลื่อน
ก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน” โดยบรษิทัจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนาม
ผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืโดยน าเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเข้าฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต  ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค์ไว ้ตามรายละเอยีดในค า
ขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน 
บรษิัทจดัการจะจดัส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรอืโดยวธิกีารที่บรษิัทจดัการ
เหน็สมควร หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว  

หรอืบรษิัทจดัการจะด าเนินการใหม้กีารหกักลบหนี้กันใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่้ถือ
หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของ
บรษิทัจดัการ  

ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการไม่
สามารถช าระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนตามวิธกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผู้สัง่
ขายคนืได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดังกล่าวดว้ย
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วธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงือ่นไขในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

1.  ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ตอ่เมื่อค าสัง่ขายคนืถูกตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการ
ได้รบัและได้ท ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมีจ านวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ขายคืน 
ทัง้นี้ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้
แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่า
หน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท าใหห้น่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีลูค่าต ่ากว่ามลูค่าหรอืมี
จ านวนต ่ากว่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการจะถอืว่าผูถ้อื
หน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผู้
ถอืหน่วยลงทุน    

หากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า
ดงักล่าว บรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2.  บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนที่ท ารายการขายคนืสมบูรณ์
แล้ว ในสมุดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุน
ของค าสัง่ขายคนืนัน้ ๆ เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมลูค่า
ทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ตามที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนที่ท ารายการขายคนืสมบูรณ์
แลว้ตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

3.  ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนได ้และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรบัช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักลา่ว
เป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่น โดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี้ 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทนุ ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 5 
วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนื หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ด าเนินการ
น าส่ง เว้นแต่กรณีบรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ให้ผู้
ถอืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมลูค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการ
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ผ่อนผนั โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ี
ลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
เป็นผูด้ าเนินการน าส่ง และหรอืกรณีตามข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน”  

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุนจากหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสิทธใินหน่วยลงทุน หรือ
รูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง 

เงือ่นไขอื่น ๆ  

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัท
จดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน  เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

1.1  การขายคนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัิ (Automatic Redemption Plan) เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

1.2  การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิาร
ธุรกรรมที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอัตโนมตัิ (Automatic Teller Machine) บรกิาร
ธนาคารทางโทรศพัท ์(Telebanking) อนิเทอรเ์น็ต หรอืสื่ออื่นใดที่มลีกัษณะเดยีวกนั 
ทัง้นี้การให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด 

1.3 การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต
ใหท้ าได ้

2.  กรณีผูข้ายคนืหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่
สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอื
ยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วย
ลงทุนดงักล่าว  

ทัง้นี้ ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้
บรษิทัจดัการภายใน 3 วนันับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัท
จดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ขายคนืทางโทรสารของผู้สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว หาก
ขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ย
เหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทั
จดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  
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3.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม 
โดยบรษิทัจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อน
วนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน   

4.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มยีอดคงเหลอื
และไม่มีการท าธุรกรรมใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า  

5.  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” 
หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไดส้งวนสิทธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีด
โครงการ (ถา้ม)ี  

6.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนใหแ้ตกต่างจากที่ก าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผูกพนัของกองทุนรวม
เป็นการชัว่คราว อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผู้
ใหบ้รกิารตามทีส่ านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมไป
ลงทุน บรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวได้เพยีงเท่าที่มคีวามจ าเป็น 
ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : ทุกวนัท าการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : - 

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ลว่งหน้า  

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า  

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ไมม่ ี

   8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  

8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

    8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

 สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

  9.  การช าระคา่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน:  

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัมตพิเิศษใหช้ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน
เป็นเป็นหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิสดไดต้ามเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึ่งดงัต่อไปนี ้

(1)  การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักลา่ว มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นนัน้ไปช าระ
เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทนุรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ 
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(2) บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได ้

10.  การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุดงัต่อไปนี้ โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรพัย์หรือทรพัย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทนุรวม  

(2) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามทีร่ะบุไวใ้น
ขอ้ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย
ราคา  

10.2   การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิทัจดัการ
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

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

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน   
 ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และ  
 หลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองขอ้มลูจากผูด้แูล 
 ผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายให ้
 ผูด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให ้ 
 บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่ง 
 ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

11. การไม่ขายไม่รบัซือ้คืนไมส่บัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามสัง่ :  

     1. เครื่องมอืการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย 

        1.1 การปรบัมลูค่าทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสตูรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซื้อขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม (Swing   
             Pricing)  

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Full swing pricing  

Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิและเงือ่นไข 
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1. บรษิทัจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการจะ
พจิารณาเลอืกใช ้Swing Pricing ทีเ่ป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดลุพนิิจของบรษิทั
จดัการ โดยค านงึถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึง่บรษิทัจดัการอาจ
พจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง
เท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดัการอาจ
พจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ต้นทุนและค่าใชจ้่ายจากการซื้อหรอืขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
(transaction costs) เช่น bid-ask spread ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากการซื้อขายทรพัยส์นิ ความผนัผวนในตลาดซื้อขาย
ทรพัยส์นิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัยส์นิทีล่ดลงจากปกต ิตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน 
ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้ม)ี ภาษแีละหรอือากร
แสตมป์ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่
กองทุนรวมลงทุน เป็นตน้   

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยบรษิทั
จดัการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยั
ทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถงึ
ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพ
คล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

4 .ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษิทัจดัการ จะไมใ่ช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL (ถา้ม)ี แต่สามารถ
ใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขาย
และรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่อง
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะ
ปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัราสงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเชค็รวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการ
ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื swing pricing และบรษิทัจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอื
ตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ไม่เปลีย่นแปลงการด าเนินการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนินการหรอืตดัสนิใจไปแลว้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมอื swing 
pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่
สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดแ้ละรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ยเชค็ทีเ่รยีกเกบ็ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วย
ลงทุน  ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิจิของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่า
นักงาน ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการ
ด าเนินการได ้
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5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมใ่ชเ้ครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนไมม่ผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรอือาจใชร้ว่มกบัเครื่องมอืในการ
บรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แลว้แตก่รณี โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืน้ีโดยเป็นไป
ตามดุลยพนิจิของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัิ
เป็นส าคญั 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดทีส่ดัส่วนของ
มลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า swing 
threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยทีม่ลูค่าซื้อขายหน่วยลงทนุสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมลูค่าการซื้อหน่วย
ลงทุน (subscription) บวกมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน 
(redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund  เมื่อกองทุน
ปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : เมื่อกองทนุปลายทางใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง ตาม
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่เป็นไปตามดุลพนิจิของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์
ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไมใ่ชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้
ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไมม่ผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนียัส าคญั หรอืเหน็วา่การใชเ้ครื่องมอื
อื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง เงือ่นไข และ/หรอืหลกัเกณฑก์ารใช ้swing pricing ใหส้อดคลอ้งกบั
กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมี
การเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

2. การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไถถ่อนหน่วยลงทุนมลูค่าเกนิกว่า : 10.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน จะตอ้งแจง้
บรษิทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา: 5 วนัท าการ 

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบั
ซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ าใหต้อ้งใชเ้ครือ่งมอือื่นดว้ย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตักิบัค าสัง่ที่
ไดจ้าก Notice period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัทีท่ ารายการดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice 
period รว่มกบัเครื่องมอือื่น ไดแ้ก่ Swing pricing,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอื
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เครื่องมอือื่น ๆ หรอือาจไมใ่ชเ้ครื่องมอื Notice period ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซือ้-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนไมม่ผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิ 
Notice period สงูสุดทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการและในหนังสือชี้
ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ีโดยเป็นไปตามดุลย
พนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านงึถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มลู
ประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าได้
เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของ
กองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน 
สภาวะตลาดของทรพัยส์นิทีล่งทนุ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund  เมื่อกองทุนปลายทาง
มกีารใช ้Notice period บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : เมื่อกองทนุปลายทางใช ้notice period บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 
ตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่ผูถ้อืหน่วยอาจจะตอ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนื
หน่วยลงทุน หรอื เป็นไปตามดลุพนิิจของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไมใ่ชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ
พจิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไมม่ผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั หรอื
เหน็ว่าการใชเ้ครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏบิตัมิากกวา่ ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง เงือ่นไขและ/หรอืหลกัเกณฑก์ารใช ้Notice period ใหส้อดคลอ้งกบั
กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม 
หรอืมกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

2.2 เพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

     กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั  

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลีย่นออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption Gate 
ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้
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2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการก าหนดเงือ่นไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทีไ่มป่กตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption 
Gate จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบั มลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเทา่กบัหรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที ่มลูค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธขิองกองทุน  ค านวณจาก มลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 
(switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch 
out) 

3. บรษิทัจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย่ตามสดัส่วน (pro-rata 
basis) ของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ได้
รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน และมลูค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้
อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอื บรษิทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีาร
จดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนและสบัเปลีย่นออกจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแล้วในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว  

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนและสบัเปลีย่นออก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอืได ้
ซึง่จะเป็นไปตามเงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการ
ดงักล่าว 

4. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได ้แต่ Redemption 
Gate จะไมต่ ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไมม่ากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 

5. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไมช่กัชา้  

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพ
คล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบั
ซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลีย่นแปลง gate period ไดต้ามดุลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าทีร่ะบใุนโครงการ และไม่เกนิ Gate period สงูสุด ที่
ระบุในโครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้ 

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate  ไดแ้ก่ การยกเลกิ 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีที่
ไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้  
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4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนไมม่ผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1.  บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตาม
ดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2.  บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรอืประเมนิว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกต ิโดยบรษิทัจดัการอาจก าหนดเงือ่นไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยค านึงถงึ
ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ไดแ้ก่ มคีวามผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ สภาพคล่องของตลาดทรพัยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของ
กองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคลอ้งกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิ
การไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถถ่อนมากกว่า Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุ
ของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund  เมื่อกองทุน
ปลายทางมกีารใช ้Redemption gate บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : เมื่อกองทนุปลายทางใช ้redemption gate บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุน
ปลายทาง ตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่ผูถ้อืหน่วยอาจจะไดร้บัช าระเงนิจาก
ค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก เฉลีย่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนและ
สบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate หรอืเป็นไปตามดลุพนิิจของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของ
กองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไมใ่ชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ
พจิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไมม่ผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั หรอื
เหน็ว่าการใชเ้ครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏบิตัมิากกวา่ ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลงเงือ่นไขและ/หรอืหลกัเกณฑก์ารใช ้Redemption gate ให้
สอดคลอ้งกบักองทุนต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษ
ของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลี่ยนกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

3. การด าเนินการในกรณีทีผู่อ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้หรอืตราสารทีล่งทุนขาดสภาพ
คล่องหรอืไม่สามารถขยายไดด้ว้ยราคาทีเ่หมาะสม (Side Pocket) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะปฏบิตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

4. การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน    
    (suspension of dealings) 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 1 วนัท าการ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
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บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการไดส้งูสุดไม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แตจ่ะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก
ส านักงาน โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการซื้อขาย
หน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ 

2.1. ไม่สามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวม ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2.2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  

2.3. มเีหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

อน่ึง การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัติาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

ทัง้นี้ การไมข่ายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทน. 11/2564 เรื่อง 
หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภท
สถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล เวน้แตจ่ะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวม
พจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและ สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นตอ้งระงบัการซื้อขายหน่วยลงทนุโดยไดร้บัความเหน็ชอบ
จากผูด้แูลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไมข่ายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึง่ไม่เกนิกว่ากรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

1. เป็นการไมข่ายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไมส่ามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้น
สาระส าคญั 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตน
อนัเนื่องมาจาก การทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุน
รวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจ าหน่าย
หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

เงือ่นไขอื่น ๆ 

กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 
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• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิทัจดัการ
เหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี ทัง้นี้ เป็นไปเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แกก่องทุนรวม 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

• ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้
เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

• ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบใุนค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อไมต่รงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ
สามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิในวนัท าการขายทีบ่รษิทัจดัการท ารายการ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุน
ใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

• ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้
เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
จดัสรรหรอืไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

• บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซื้อ หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ัง่ซื้อส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทนุรวมของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มี
รายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารใน
ค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักลา่วดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทั
จดัการเหน็สมควร ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิ
ดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการ
จะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่มม่ยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท าธุรกรรมใดๆ 
เป็นเวลา 1 ปี โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดยเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว 
ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี ่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามทีบ่รษิทัจดัการ
เหน็สมควร ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าและบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการทีท่ าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคมุไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทั
จดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี
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• ในกรณีทีก่ารช าระเงนิดว้ยค าสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟตด์งักล่าว ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะ
ด าเนินการน าส่งเชค็หรอืดราฟตน์ัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัเชค็หรอืดราฟตน์ัน้
คนืจากธนาคารผูเ้รยีกเกบ็ ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ด าเนินการดงักล่าว
แทนบรษิทัจดัการได ้

• กรณีผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบูรณ์ และหรอืไมช่ดัเจน และ
บรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่วา่ด้วยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไว้
ในรายละเอยีดโครงการ 

          กรณีการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน : 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิทัจดัการ
เหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายหรอื
ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดย
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิาร
ดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ 

• บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
คนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไมข่ายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ 
“การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้น
รายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่สบัเปลีย่นใดจะมผีลกระทบต่อกองทุน
หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่
สบัเปลีย่นก่อนการด าเนินการ 

12. การหยุดขายหรือรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

     เป็นไปตามประกาศ  

13. เงือ่นไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทั
จดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีู้
ถอืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู ่

14. การจ่ายเงินปันผล :  
  14.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย 
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  14.2 หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล : ไม่ม ี
  14.3 ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

15. ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) : รายการ
ค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุน 

15.2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1.ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม  

15.2.2.ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนรวม 

15.2.3.ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ ใช้ในการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน หมายถงึ มูลค่าทรพัย์สนิทัง้สิน้หกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้สิน้ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการ
จดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน : ไมม่ ี

15.2.5. ค่าธรรมเนยีมการจดัจ าหน่าย : ไม่ม ี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.88 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

1.  ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

3. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดัสมัมนา
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม การส่งเสรมิการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสญัญาต่างๆ อนั
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เกี่ยวเน่ืองกบักองทุน และค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเรยีกเกบ็จากกองทุน
ตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ 

4.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น 

4.1   ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขาย
หลกัทรพัย์หรอืตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลกัทรพัย์ ค่าใชจ้่ายใน
การจดัท าเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัย์ ค่าใชจ้่ายในการเบกิเอกสารสทิธใินหลกัทรพัย ์เช่น ใบ
หุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขาย
หลกัทรพัย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการใช้บรกิารของสถาบนัการเงนิที่เกี่ยวขอ้งกบั
การบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ท าให้กองทุนสามารถลงทุนใน
หลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้ 

4.2   ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการจดัท าบญัชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย
ในการสอบบญัช ีค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัท ารายงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

4.3  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการขายและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลติ และน าส่งค า
ขอเปิดบญัชกีองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน ค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่ อผู้ถือหน่วยลงทุน ใบยืนยัน 
ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก ากบัภาษ ี(ถ้าม)ี รายงานการถอืหน่วยลงทุน แบบฟอรม์ รายงาน หรอืเอกสาร
อื่นใดทีใ่ช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจดัท าและผลติ
เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรบัช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และ
ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวธิกีาร
ซื้อขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  

4.4  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการขอมต ิสรุป
มติ และตรวจสอบมตผิู้ถือหน่วยลงทุน การจดัประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน การแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน 
การประกาศหนังสอืพมิพ ์ 

4.5  ค่าใชจ้่ายในการจดัท า ผลติ และน าส่งเอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายก าหนด เช่น หนังสอื ชี้
ชวน รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกีย่วกบัขอ้มูลการจดัการ
กองทุนรวม เพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือ
ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน  

4.6  ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการด าเนินงานของกองทุนเป็น
ภาษาต่างประเทศ  

4.7  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมก าหนด  

4.8  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการช าระหนี้ด้วยทรพัย์สินอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรึกษา
กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธิหรอืเพื่อ
ตดิตามหนี้สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิ
จากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมนิราคา ค่าภาษอีากร ประกนัภยั  

4.9  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอกอื่น ๆ 
เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  
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4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญาแต่งตัง้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื สญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  

4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหนี้สนิของกองทนุ  

5. ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าตดิต่อสื่อสาร ค่าประกาศหนังสอืพมิพ ์
ค่าเดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชเีมื่อ
เลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชกีองทุน ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิ 
หรอืทรพัย์สนิอื่นใหผู้้ถอืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการทีผู่้ถอืหน่วยลงทุนไม่มา
รบัเงนิหรอืทรพัย์สนิ หรอืไม่น าเช็คไปขึ้นเงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใชจ้่ายในการวางทรพัย์ ค่าใช้จ่ายใน
การจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

8.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวขอ้งกับการฟ้องร้องบรษิัทจดัการให้
ปฏบิตัหิน้าที่หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

9.  ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศหนังสอืพมิพท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด เช่น การประกาศมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อแจง้ขา่วสารขอ้มูล
ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนด 
หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

12.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการกู้ยมืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนื
เมื่อบรษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว ตามทีจ่่ายจรงิ 

13.  ค่าใชจ้่ายในการให้ความรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 

14.  ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายส าหรบัหน่วยงานภายนอกในการท าหน้าทีต่ดิตามดแูลการจดัการกองทุน 
      รวม (Independent Oversight Entity : IOE) หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

15.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน หรอืตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต.  
      อนุญาตตามทีจ่่ายจรงิ 

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
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ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนจะไม่เกดิรายการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซ ้าซ้อนจากการขาย
หน่วยลงทุนทีเ่รยีกเกบ็โดยกองทุนหลกั เนื่องจากกองทุนรวมหลกัจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ใหแ้กก่องทุน 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

15.3.3. ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

15.3.3.1  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนตน้ทาง  

อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  

หมายเหตุ 

บรษิัทจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการ
จะต้องช าระใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดต้นทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียม
จากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

 15.3.3.2  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน   

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง 

อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนยีมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

หมายเหต ุ

บรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมลูค่าหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ
จะตอ้งช าระใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียม
จากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง) 

  15.3.4. ค่าธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

  รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

 15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  
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15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนกอ่นระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซื้อและขายคนื (ถา้ม)ี  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการโอนเงนิค่าซื้อและค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามทีธ่นาคาร
พาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

2. บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่้
ลงทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนด าเนินการ   ใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกตขิองบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืใหด้ าเนินการทีพ่สิูจน์ได้
ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนขอ้มูล
ทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนังสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการ
หรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจรงิหรอื
ตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อ
หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตาม
เงื่อนไขที่บรษิัทจดัการอาจก าหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ทัง้นี้ หากมี
การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักลา่วบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั ณ ที่
ท าการของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์
ของบรษิทัจดัการ 

  15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

 1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ หวัขอ้  
 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษ ี 
 อื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้  

 2. การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
 จะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนัสิน้เดอืน หรอืตาม  
 ระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

 3. ค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ ในทางบญัชบีรษิทั  
 จดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาที ่
 จะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้นี้ การตดัค่าใชจ้่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  

 4. ในกรณีทีม่ลูค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้น 
 บาท  หากต่อมากองทุนรวมมมีลูค่าลดลงน้อยกว่า 50 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการจดัการ 
 ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

4.1  ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ตอ้งเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่ม่สงูกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดมิทีบ่รษิทัจดัการ
เรยีกเกบ็ในชว่งเวลาทีก่องทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้นบาทโดยค านวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วย
ลงทุน  
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4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราทีแ่สดงไดว้่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  

มลูค่าของกองทุนรวมใหค้ านวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิหรอืมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวมเท่านัน้  

       15.5. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน” 
อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิม่เติมรายละเอียดโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้  
1. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการและ

ไดด้ าเนินการดงักล่าวแลว้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึภายใน 3 
วนัท าการนับแต่วนัทีม่กีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ทัง้นี้ การเปิดเผยขอ้มูลต้องกระท าโดยวธิกีารที่
เหมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ
กองทุนรวม หรอื ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้  
การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าส านักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไข
เพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแลว้  

2. ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงค์จะเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึ้นตามทีร่ะบุไวใ้น
โครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งค านงึถงึความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกตทิางธุรกจิและประโยชน์ของลูกคา้
เป็นส าคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอยา่งทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจ
ได้ว่าผู้ลงทุนได้รบัทราบข้อมูลดงักล่าว โดยอย่างน้อยต้องจดัให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบรษิัท
จดัการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นบัสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  
2.1 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใช้จ่ายเดมิตามที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้  

   2.2 ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
เดมิตามทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการแลว้ว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถกระท าการดงักล่าวได ้ทัง้นี้ 
ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะขึน้ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
ดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑด์งันี้  
(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สูง

ดงักล่าว ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั
ก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว  

(ข) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักล่าว 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ  

ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ”  

ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงตามขอ้ 2 (2.2) ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 
วนันับแตว่นัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว 
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16.   วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ  

16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

 1.  บรษิทัจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศก าหนด และตามที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบั
ความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

บรษิทัจดัการจะใชร้าคาหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ณ สิน้วนัท าการ ในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

อน่ึง ในการใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นเงนิบาท บรษิทัจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน
เงนิตราต่างประเทศ (Spot Rate) ทีป่ระกาศโดย Bloomberg ณ วนัท าการค านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมลูค่า
หน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑใ์นการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นเงนิบาท  

ทัง้นี้ หากขอ้มูลดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบขา้งตน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีอ่า้งองิจาก
แหล่งอื่น ภายใตค้วามเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลี่ยนจาก APEX หรอื Reuter ณ วนัท า
การค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. หรอืระบบอื่นใดทีม่กีารเผยแพร่
ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิเป็นเงินบาท โดยอัตรา
แลกเปลีย่นทีอ่า้งองิจะตอ้งเป็นไปตามทีป่ระกาศสมาคม หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

2.  บรษิทัจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้  

(2.1) ค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวนัท าการ ภายในวนัท าการถัดไป เว้นแต่กรณี
กองทุนหลกัมวีนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บรษิทัจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละ
มลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัขอ้มูล
มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนภายในวนั
ท าการถัดไป โดยในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจดัการ
กองทุนรวมใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเวน้แต่กรณีกองทุนหลกัมวีนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัตัง้แต่ 2 วนั
ขึน้ไป บรษิทัจดัการจะค านวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการโดยไม่
ชกัชา้ ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั  

(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนั
ท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 2 วนัท าการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลกัมี
วนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บรษิทัจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดโดยไม่ชกัช้า 
ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บรษิทัจดัการค านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาวนัท า
การขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
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(2.4) ในกรณีทีป่ระกาศตาม (2.3) ไดก้ระท าผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคา (NAV 
Center) หรอืช่องทางอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรบั บรษิทัจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันท าการถัดไปก็ได้เว้นแต่กรณีที่กองทุนหลักมีวันหยุดท าการ
ต่อเนื่องกนัตัง้แต่ 2 วนัขึ้นไป บรษิัทจดัการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดโดยไม่ชกัช้า ทัง้นี้ 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บรษิัทจดัการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

 มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดเมื่อ 
 สิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้  

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

(1)   ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(2)  ด าเนินการด้วยวธิกีารใดๆ เพื่อให้ผูล้งทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดยบรษิัทจดัการจะ
ประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

(3)  จดัใหม้ขีอ้มูลดงักล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และสถานที่ทุกแห่งที่ผูส้นับสนุน
การขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบนั บรษิัทจดัการอาจด าเนินการโดยวธิกีารใดๆเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลดงักล่าวแทนการ
ประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเหตุขดัข้องที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการได ้
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วย
ลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพิมพ์รายวนั หรอืติดประกาศที่บรษิัทจดัการและจะ
ประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอืว่า
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วนั 

3.  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน หรอื
จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล  

(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วธิ ีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล ส าหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที ่4 
ขึน้ ส่วนมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช ้ในการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บรษิัทจดัการจะน า ผลประโยชน์นัน้
รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 
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เงือ่นไขพเิศษ:  

บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 16.2 เมื่อมเีหตกุารณ์ดงัต่อไปนี้  

1. เมื่อบรษิทัจดัการไมข่ายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามกรณีที่
ระบุไวใ้นโครงการ หรอืตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรอืเป็นวนัหยุดท าการซื้อขายของกองทุน และ/หรอื
กองทุนหลกั และ/หรอืตวัแทนขายของกองทุนหลกั โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะช่วงระยะเวลาดงักล่าว  

2. เมื่อมเีหตทุีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว ประกาศราคาขายหน่วย
ลงทุนและ/หรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 1 วนัท าการถดัไป 

16.3.  แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์
ของบรษิัทจดัการได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มูล
มูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศที่บรษิทัจดัการและจะ
ประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอืว่าไดร้บั
ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั  

16.4.  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีมู่ลคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

1.  ในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค ์หรอืต่างจากมลูค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป 
แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการจะจดัท าและส่งรายงานให้
ผูด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความไมถู่กตอ้งภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัทีพ่บว่ามลูค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีส าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการเพื่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้ 
(1) มลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
(2) มลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
(3) สาเหตุทีท่ าใหม้ลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

 (4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิหม้ลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง ในกรณีทีค่วามไม่ถูกตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจยั
ภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได ้ 
ในกรณีทีส่าเหตุทีท่ าใหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง มผีลต่อเนื่องถงึการค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุน
ครัง้ต่อไป ใหแ้กไ้ขมลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งตัง้แต่วนัทีพ่บว่ามลูค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกตอ้ง 

2. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุน
ลงทุนทีถู่กต้อง บรษิทัจดัการจะค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันับแต่วนัทีพ่บมลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถกูตอ้งจนถงึวนัทีม่ลูค่า/ราคาหน่วยลงทนุถูกตอ้ง และด าเนินการดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัทีม่ลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่
ถูกต้องต่างจากมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคดิเป็นอตัราส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0.5 
ของมลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
(1) จดัท ารายงานการแก้ไขมลูค่า/ราคาหน่วยยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสรจ็สิน้ภายในวนัท าการ

ถดัจากวนัทีพ่บว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายใน
วนัท าการถดัจากวนัที่ค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลใน
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รายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บรษิัทจดัการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงาน
ดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก) มลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
(ข) มลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
(ค) สาเหตุทีท่ าใหม้ลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  
(ง) การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่ามลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  
ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะจดัให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ เพื่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ด าเนินการโดยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารรบัทราบชื่อกองทุน ทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) และ
วนั เดอืน ปีทีม่กีารแก้ไขมลูค่า/ราคาตาม (2)ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูล
ในรายงานดงักล่าว 

 (4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และด าเนินการดว้ยวธิกีารใดๆเพื่อใหผู้ซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ด้
ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) 
และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

 (5)   จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้ส าเนา
รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ดัท าตาม (1) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ
รายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่
อาจควบคมุได ้บรษิทัจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะส่ง
ส าเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่
ไม่อาจควบคมุไดแ้ทน  

3.  ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 

(1)   กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (understate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงันี้  

(ก)    กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนที่จะต้องลด บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่าง
ของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็น
จ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขาย
หลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

(ข)    กรณีที่เป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึง่มมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง หรอืจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษิทัจดัการ
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จะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน 

(2)   กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (overstate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงันี้ 

(ก)    กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วย
ลงทุน  

(ข)    กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง 

หากปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วน
ต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเอง
เป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขาย
หลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนราย
ใดมมีูลค่าไม่ถึงหนึ่งรอ้ยบาท บรษิัทจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มกีาร
จ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว บรษิทัจดัการ
จะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงาน
การแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ื้อหน่วย
ลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้ 

4. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใชจ้่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วย
ลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอก
ทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ 

17.  ช่ือผู้เก่ียวข้อง :  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ : ชื่อ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) : ไมม่ ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี

17.5. ทีป่รกึษา : ไมม่ ี

17.5.1. ชื่อทีป่รกึษาการลงทุน : ไม่ม ี

17.5.2. ชื่อทีป่รกึษากองทุน : ไม่ม ี
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17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร 

ชื่อ : นางสาวชมภูนุช แซแ่ต ้ 

ชื่อ : นายอุดม ธนูรตัน์พงศ ์ 

ชื่อ : นางสาวชตุมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั 

ชื่อ : นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกุล 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง  

เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 โทร : 02-645-0080 

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให ้ 
 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7. การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมม่ ี

18.  รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 มถิุนายน 
18.2. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 เดอืน มถิุนายน 2558 
18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: ไม่เกนิ 1 ปีนับจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้
ทราบในหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : ไม่เกนิ 1 ปีนับจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้ใหท้ราบในหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

19.  การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ :  

19.1  การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้้องได้รบัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิัท
จดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาโดยชอบแล้ว ให้ถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนทัง้
ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักลา่วและมผีลผกูพนัตามมต ิมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอื
แยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป  

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัตอ้งไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้ง
มากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่ง หรอืไม่น้อยกว่าสามในสีข่อง
จ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วย
ลงทุนทัง้หมดของผู้ถอืหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสอืแจง้มติและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีาร
แบ่งชนดิหน่วยลงทุน การขอมต ิผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย  

(1)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มผีลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบัผลกระทบต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากนั ต้องได้รบัมติเสยีงข้างมากหรอืมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบัผลกระทบ 
แลว้แต่กรณี  
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(2)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก
หรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนดิทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

(3)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษ
ของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนดิทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้  

ในการด าเนินการและบรหิารจดัการใดๆ ของกองทุนนัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ
จดัการกองทุนและหนังสอืชี้ชวน เวน้แต่กรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน สมาคม และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดที่มี
อ านาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นต้น ไดแ้กไ้ขเปลี่ยนแปลงเพิม่เตมิ ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ 
และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บรษิัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแลว้  

 19.2  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน  

1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วธิีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงขา้งมากหรอืมติพิเศษมี
จ านวนไม่เกินร้อยละ 55 หรอืไม่เกินรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่
เกินร้อยละ 80 ให้ บรษิัทจดัการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแล
ผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้  

2. ในกรณีที่การแก้ไขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการได้กระท าตามมติของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่งจะ
ด าเนินการโดยการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืส่งหนังสอืขอมตขิองผูห้น่วยลงทุนกไ็ด ้ 

3. ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการใหส้ านักงานทราบรวมทัง้แจง้ไปยงัผู้
ถอืหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดไูด ้ ทัง้นี้ ภายใน 15 วนันับแต่วนัที่
มมีตใิหแ้กไ้ข  

4. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการตามกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก เวน้แต่ใน
กรณีดงัต่อไปนี้ ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ท าให้ผลตอบแทนและความ  เสี่ยงของ
กองทุนรวมเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั  

(2) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรอืทรพัย์สนิอื่น  เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมที่มกีารช าระค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิใหแ้กก่องทุนส ารองเลีย้งชพี และกองทุนส ารองเลีย้ง
ชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพี
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เพิม่เติมส าหรบัการจดัตัง้และจดัการของกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนีโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และระดบัความเสี่ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั  

(4) การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ  

(5) การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามทีร่ะบุไวล่้าสุดในโครงการ  
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(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผู้ประกัน สทิธ ิหน้าที่ และความรบัผดิชอบของผู้ประกนั หรอืการแก้ไข
เพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์  

5. ในกรณีทีก่องทุนรวมใดมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน นอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม  
 หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) กรณีเป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ไม่เท่ากนั ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่
กรณี 

(2) กรณีเป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก
หรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) กรณีเป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษ
ของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

 6. ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการ หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 
55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมาก
หรอืมตพิเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มจี านวนไม่เกนิอตัราดงักล่าว แลว้แต่กรณี ใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมจดัส่งเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนับมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์
รบัรองผลการนับมตนิัน้ 

  7. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอใหส้ านักงานใหค้วามเหน็ชอบแทนการ
ขอมตผิุถ้อืหน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ส านักงานอาจก าหนดเงือ่นไขใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัเิพื่อประโยชน์ในการ
แกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบกไ็ด ้ 

 (1) การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการขายและการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

(2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ม่ท าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่เดมิดอ้ยลง  

(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราส่วนการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบันโยบาย  การ   
     ลงทุน  

     (4) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิใหแ้ก่กองทุนส ารองเลีย้งชพี และ
กองทุนส ารองเลีย้งชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทีเ่ป็น
กองทุนส ารองเลีย้งชพีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการการ
จดัตัง้และจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพี  

(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)  

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึ่งตอ้งไมมผีลกระทบอยา่งมนีัยส าคญัต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมถงึไม่ท าให ้ 

ผลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวมเปลีย่นแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั หรอืเป็นประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วย  
 ลงทุนทัง้ปวง 

8.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านักงานนอกเหนือจากขอ้ 8 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมยื่นค า
ขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กตอ้งครบถว้นตามคู่มอืส าหรบัประชาชนผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้น
เวบ็ไซตข์องส านักงาน และช าระค่าธรรมเนียมต่อส านักงาน เมือ่ส านักงานไดร้บัค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐาน
ประกอบค าขอทีถู่กตอ้งครบถว้นตามคูม่อืส าหรบัประชาชนแลว้ ทัง้นี้อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูการจดทะเบยีน และการยืน่ค าขอต่างๆ ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมดงักล่าว มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็จากกองทุน 
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เมื่อส านักงานไดร้บัค าขอและเอกสารหลกัฐานทีถู่กตอ้งครบถว้นตามวรรคหนึ่งแลว้ ส านักงานจะด าเนินการพจิารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั 

19.3 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน  

19.3.1 ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชว้ธิดีงัต่อไปนี้  

1) การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื  

2) การส่งหนังสอืเพื่อขอมตไิปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน  

19.3.2 วนัและเวลาในการด าเนินการรวมถงึวนัปิดสมุดทะเบยีนผุถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อขอมตจิะเป็นไปตามวนัที่บรษิทัจดัการ
จะก าหนดขึน้โดยไม่ชกัชา้  

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการใช้วิธีการในการด าเนินการตามความเหมาะสม หรือวิธีการอื่นใดที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้ ในการขอมติจากผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนน
เสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดในบางกรณี เช่น กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วย
ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  

การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หาก
บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมติของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักลา่วและมผีลผกูพนัตามมต ิ 

มตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแย้งกบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามติ
นัน้เสยีไป ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 
ต้องได้รบัมติโดยเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิด
หน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย  

(1)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทกุชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากนั ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

(2)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่่ากรณีใด ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

(3)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดที่
ไดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้  

การเพิม่จ านวนเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถอืว่าไดร้บั
ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เมื่อด าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนแลว้ 
บรษิทัจดัการจะแจง้การด าเนินการดงักล่าว โดยตดิประกาศทีท่ีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัจด
ทะเบยีนเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการเป็นไปตามที ่
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 ก าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ 
 ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

 20. ข้อก าหนดอ่ืนๆ :  

1. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจกูย้มืเงนิหรอื
เขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืไดต้่อเมื่อ  

(1) คู่สญัญาเป็นบคุคลประเภทสถาบนั 

(2) ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยู่ในช่วงเวลาอนัสัน้ 

(3) อตัราส่วนของการกู้ยมืเงินหรอืการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวต้องอยู่ในอตัราที่เหมาะสมต่อความจ าเป็นในการบริหาร
สภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  

(4) การท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืตอ้งใชร้ปูแบบสญัญาทีเ่ป็นมาตรฐานตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ยอมรบั  

ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะใช้ลายมอืชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน 
บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อการท าธุรกรรม
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจ
นับมตสิ าหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

      3. การควบรวมกองทุน 

การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็นการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ
กองทุนรวมเดยีวกนั โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งพจิารณาถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน
รวมดว้ยความเป็นธรรม  

กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนตาม
หลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นโครงการและขอ้ผกูพนั ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

1 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสี่ยงของการลงทุน 
(risk spectrum) เดยีวกนั บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวม
กองทุนรวมดงักล่าว  

2 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสี่ยงของการลงทุน 
(risk spectrum) แตกต่างกนั บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องได้รบัมติพเิศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวม
กองทุนรวมดงักล่าว  

การขอมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิัทจดัการก าหนดรายละเอยีดของโครงการจดัการกองทุนรวมใหม่ 
หรอืแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถ้าม)ี พรอ้มทัง้ขอมตผิู้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิ
หรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบักองทุนเปิด หากมผีล
ให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รบัโอนเป็นกองทุนเปิด ให้บริษัทจดัการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไข
โครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ใหถ้ือว่าไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็น
โครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้นี้โดยได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
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หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการก าหนดวธิีปฏิบตัิในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการ
จดัการกองทุนรวม  

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไมน้่อยกว่าสบิสีว่นัก่อนวนัประชุม หรอืส่ง
หนังสอืขอมตล่ิวงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัทีก่ าหนดใหเ้ป็นวนัสุดทา้ยของการรบัหนังสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วย
ลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูลที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกบัการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ให้ชดัเจนไวใ้น
หนงัสอืนัดประชุม หรอืหนังสอืขอมตดิงักล่าว  

 (1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนทีเ่ป็นปัจจุบนัก่อนการขอมตคิวบรวมกองทุน ซึ่งจะต้องแสดง
รายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จ านวน อตัราผลตอบแทน (ถา้ม)ี มลูค่ายุตธิรรม
ของหลกัทรพัย์ตามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการที่ด าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน มลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่า
หน่วยลงทุน ณ วนัท าการสุดทา้ยของสปัดาหล่์าสุด และผลการด าเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม  

 (2) สรุปประเด็นเปรยีบเทียบสาระส าคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และลักษณะที่จะ 
 เปลี่ยนแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกบัประเภทและวตัถุประสงค์ของโครงการ
จดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากผู้ซื้อหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม 
เป็นอย่างน้อย  

 (3) ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน  

 (4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

 (5) รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุนรวมใหม่หรอื
กองทุนรวมทีร่บัโอน  

 (6) การด าเนินการเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถา้ม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงนิปันผลภายหลงั
การควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  

 (7) ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายทีจ่ะเกิดขึ้นจากการดงักล่าวทีจ่ะเรยีกเก็บจากผู้ถอืหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม (ถา้ม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการช าระบญัช ี 

 (8) ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน 
ทัง้นี้ ตอ้งไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ 

  3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัทีก่ารควบรวม
กองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้ 

4. ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสือนัดประชุมหรอืหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวนัที่มีการควบรวมกองทุน 
บรษิัทจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมที่ไดร้บัไวแ้ล้ว 
หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักล่าวได ้โดยการปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บรษิัทจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัท าการสุดท้ายของแต่ละ
สปัดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการและสถานที่
ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้และจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนรอ้งขอ  
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  เวน้แตใ่นกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิรายละเอยีด   
  การควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื   
  ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว 

4.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการท าประกนัภยัความรบัผดิของบรษิทัจดัการ บรษิัท
จดัการจะเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ดว้ยวธิขีอรบัความเหน็ชอบจากส านักงาน หรอื ขอมติ
โดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไมส่ามารถด ารงความเพยีงพอของ
เงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควรบรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้
โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการรายใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกดิขึน้
จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักลา่ว  

หากบรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

   5.   การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม 
บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

6.   ธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (affiliated transaction) 

บรษิทัจดัการอาจท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวขอ้งได ้โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

7.   การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (soft commission) 

  (1) บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเนื่องมาจากการใชบ้รกิารของ
บุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้ แตต่อ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต รวมทัง้ “หลกัปฏบิตัใินการรบัผลตอบแทนที่
เกดิจากการซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิจากนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัสมาชกิศนูยซ์ื้อขายหลกัทรพัย์
เพื่อกองทุน (soft dollar)” ทีบ่รษิทัจดัการก าหนดไว ้ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะจดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนดว้ย
ความเป็นธรรมและค านงึถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

  (2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทนุตาม (1) บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการ
รบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีทีเ่ป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วไวใ้นรายงาน
รอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

8.   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื 
(Statement) เป็นต้น โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจาก
เดมิ อาทิเช่น บรษิัทจดัการอาจพิจารณาจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับกองทุนผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือการจัดส่งข้อมูลผ่านทาง
อเิล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรอืจดัส่งขอ้มูลให้ในรูปแบบขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ดงันัน้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนจงึ
ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบักองทุนครบถว้นแลว้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ส าหรบัหนังสอื
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รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนที่ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทน
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด ้

 9.    ตวัชีว้ดั (benchmark) 

การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรยีบเทยีบกบัดชันี MSCI AC Asia Pacific ex Japan โดยอตัราผลตอบแทนขา้งตน้ จะ
ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่น เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน 

ดชันี MSCI AC Asia  Pacific ex Japan เป็นดชันีประเภทหนึ่งที่ค านวณผลตอบแทนแบบสะสมตามช่วงเวลาก าหนดไว้
เป็นมาตรฐานของรายชื่อหลกัทรพัย์ต่างๆที่ถูกคดัเลอืก โดย MSCI (Morgan Stanley Capital International) ตัง้ต้นฐาน
ดชันีที่ 100 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2530 ดชันีดงักล่าวเป็นดชันีแบบถ่วงน ้าหนักด้วยมูลค่าตลาดที่ปรบัฟรีโฟลตแล้ว 
ออกแบบมาเพื่อวดัผลงานของตลาดทุนของสมาชกิ 12 ประเทศในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิคไม่รวมญี่ปุ่ น เหมาะสมกบัการ
วดัผลด าเนินงานเปรยีบเทยีบแบบวงกวา้ง 

10.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 

1.  พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ในหระเทศสหรฐัอเมรกิา(ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิาหรอืที่
ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผูท้ีม่หีนังสอืเดนิทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อก
โดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2.  นิตบิุคคล รวมถงึบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถงึสาขา
ของนติบิุคคลดงักล่าว 

3. หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4. ผูล้งทุนซึง่ตดิต่อหรอืรบัขอ้มลู หรอืส่งค าสัง่เกีย่วกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืช าระ/รบัช าระเงนิเกีย่วกบัหน่วย
ลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิาทัง้นี้ รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาใน
การด าเนินการดงักล่าว 

5. กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิตบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืระงบัการสัง่ซื้อ 
การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มส าหรบัผูล้งทุนทีม่ลีกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

      11. ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ไมม่ภีูมลิ าเนาในประเทศไทยและไมไ่ดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะอา้งองิ 
            ทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย ์

      12. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษตี่างประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิทีไ่ม่ใช่
สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกีย่วกบับญัชขีองบุคคล
ทีอ่ยู่ในบงัคบัตอ้งเสยีภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล สญัชาตอิเมรกินั ผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่
ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ทางภาษใีนสหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากนี้ยงัปรากฎดว้ยว่า
ในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายทีม่ขีอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะทีค่ล้ายคลงึกบั 
FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเขา้ผูกพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าที่ต้องรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสญัชาตอิเมรกินัและ
บุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพื่อหาความสมัพนัธ์ของลูกคา้กบั
ประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าที่ในการก าหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ 
FATCA เป็นตน้ 
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ภายใต้ขอ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคอื มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบทีส่ าคญัใน
สองกรณี คอื 

(1)  ต้องถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขายทรพัย์สนิ
ทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้น
ไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรพัย์สนิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและ
เงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย 
FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ 
FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ ผูส้นบัสนุนการขายและรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน) มหีน้าทีด่ าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้รบัฝากทรพัย์สนิ และ
ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงบั
การท าธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบักองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึง่อาจท าใหก้องทุนรวม
ไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถึงอาจท าใหผู้ถ้ือ
หน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมใิห้บรษิัทจดัการและกองทุนรวมได้รบัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บรษิัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบริษทัจดัการ) จงึเขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และ
ขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนั
ภายใต้ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งได ้บรษิัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่
เกีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

(1)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษิทัจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าส่งขอ้มลู (เช่น ชื่อ ทีอ่ยู่ 
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
หรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นตน้)ทีม่อียู่ในบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ ให้กบัหน่วยงานของ
รฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2)  รอ้งขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิ่มเติม เพื่อยนืยนัหรอืพิสูจน์ทราบความ
เกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาติอเมรกินัหรอืการใหข้อ้มูลตามหวัขอ้ที่
ก าหนดไวใ้นแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อขอ้มูลที่
เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรอืกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของ
กฎหมายดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกดิต่อกองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรอืผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งขา้งต้น 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บรษิัทจดัการก าหนด 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธใินการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความ
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เหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บรษิัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้
ด าเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  

(1) ไม่รบัค าสัง่ซื้อ/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2) ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และด าเนินการคนืเงนิลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(3) ด าเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายจากรายได้เงนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิที่ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพื่อใหส้อดคล้องกบัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไม่
ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท า
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจต้องถูกหกั ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ล่าวแล้วขา้งต้น ซึ่ง
ในทางปฏิบตับิรษิทัจดัการจะเลอืกด าเนินการเฉพาะผู้ถอืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด)เท่านัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธไิว้
ขา้งต้น บรษิัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่ง
ขอ้มูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องรอ้งขอต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

    13. สาระส าคญัของกองทุนรวมต่างประเทศ 

รายละเอยีด กองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

ชื่อ : Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 

ประเภท : กองทุนตราสารทุน 

อายโุครงการ : ไม่ก าหนด 

วนัจดัตัง้กองทุน : 9 กนัยายน 2558 

สกลุเงนิของกองทุน : ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (USD) 

ซื้อขาย Dealing : ทุกวนัท าการของประเทศมาเลเซยี 

บรษิทัจดัการลงทุน : Principal Asset Management Berhad (304078-K) 

Trustee : HSBC (Malaysia) Trustee Berhad (1281-T) 

Website  : http://www.principal.com.my/ 

นโยบายการลงทุน                 : กองทุนมจีุดมุ่งหมายในการบรหิารจดัการผลตอบแทนของกองทุนใหม้ ี
  เสถยีรภาพและเชงิบวกจากการลงทุนในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ยกเวน้ประเทศ 
  ญีปุ่่ น) กองทุนจะลงทุนในบรษิทัจดัตัง้, จดทะเบยีน, และ/หรอื มกีารด าเนินการ 
  ส่วนใหญ่ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ยกเวน้ประเทศญีปุ่่ น) ในส่วนของบรษิทัจด 
  ทะเบยีน จะตอ้งมกีารซื้อขายในต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE ดว้ย 
  เช่นกนั โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุน้ทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลสงูและให ้
  ผลตอบแทนทีน่่าสนใจ มกีารจา่ยเงนิปันผลสม ่าเสมอ มแีนวโน้มในการเตบิโต 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQjBAwAWoVChMIjJjfjs_DyAIVRD6OCh1GVQPe&url=http%3A%2F%2Fth.coinmill.com%2FUSD_calculator.html&usg=AFQjCNGuMKzx1ec46JhqvXYahZMbZdf6ug&bvm=bv.105039540,d.c2E
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  สงูเมอืเทยีบกบัตลาดโดยรวม นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในบรษิทัทีม่ ี
  ศกัยภาพในการเตบิโตทีด่ ีและผูจ้ดัการกองทุนไดเ้ลง็เหน็ถงึการจ่ายเงนิปันผล/ 
  ผลตอบแทนทีด่ใีนอนาคต อยา่งไรกต็ามในกรณีทีต่ลาดตราสารทุนมคีวามผนั  
  ผวนหรอืในช่วงทีส่ถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารทุน เช่น การ  
  เปลีย่นแปลงทางการเมอืง เป็นตน้ ผูจ้ดัการกองทุนอาจปรบัสดัส่วนการลงทุน    
  ไปลงทุนในตราสารทางการเงนิ และ/หรอืตราสารหนี้อื่นๆไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ  
  20 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ โดยตราสารหนี้ทีก่องทุนลงทุนจะตอ้งไดร้บัการจดั 
  อนัดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืไม่ต ่ากว่า BBB  
  โดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาตทิี ่  
  มคีุณสมบตัติามทีก่ าหนดหรอืเทีย่บเท่า นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในตราสาร 
  ทุน และ/หรอืตราสารหนี้ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุน (CIS) อืน่ โดยสอดคลอ้ง 
  กบัวตัถปุระสงคข์องกองทุน และสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ Securities  
  Commission และมาตรฐาน CIS 

กลยุทธก์ารจดัสรรการลงทุนของกองทุน ดงันี้ 

• สดัส่วนการลงทุนในตราสารทนุอยู่ระหว่างรอ้ยละ 60-98 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ 
• สดัส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ 
• สดัส่วนการลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมอื่น (CIS) ทีส่อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องกองทุน สงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ  
  มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ 
• สดัส่วนการลงทุนในสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอย่างน้อยรอ้ยละ 2 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิพื่อรกัษาสภาพคล่องของ  
  กองทุน  

ผูจ้ดัการกองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์(Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งเป็นไปตาม
เกณฑท์ี ่Securities Commission Malaysia ก าหนด 

การจา่ยเงนิปันผล : ม ี 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยของกองทุนรวม  

ค่าสมคัร (Application Fees)            : ไม่เกนิรอ้ยละ 7 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

  (ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 5 ของมลูค่าหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมการขายคนื / หน่วยลงทุน (Withdrawal Fee) : ไมม่ ี

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่น (Switching Fee) : ไม่เกนิรอ้ยละ 7 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

  (ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 1 ของมลูค่าหน่วยลงทุน) 

ค่าบรหิารจดัการกองทุน (Management fee)  : ไม่เกนิรอ้ยละ 3 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) 

  (ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 1.5 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)) 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี   : ไม่เกนิรอ้ยละ 0.08 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) 

    (ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 0.05 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)) 

หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่                   : http://www.principal.com.my/  

กองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซียเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทัว่ไป (Retail fund) และไม่ใช่กองทุนรวมประเภทเฮด็จ์ฟันด์ (Hedge fund) ทีม่หีน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์และ
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of Securities Commission (“IOSCO”) 

http://www.principal.com.my/
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ความเสีย่งทัว่ไปของการลงทุนในกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 

1. การลงทุนในกองทุนนี้ มไิดเ้ป็นการรบัประกนัว่าผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนเสมอไป (Returns not guaranteed) 
ผูล้งทุนควรตระหนักว่า กองทุนรวมไม่รบัประกนัผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนจะไดร้บั ผูล้งทุนอาจไดร้บัผลตอบแทนหรอืไม่กไ็ด ้หรอื
อาจขาดทุนจากการขายหน่วยลงทุนก็ได้ เมื่อลงทุนในกองทุนรวม นอกจากนี้ มีความเป็นไปได้ที่กองทุนอาจไม่บรรลุ
วตัถุประสงคก์ารลงทนุ อย่างไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทุนจะพยายามบรหิารและจดัการกองทุนอย่างเตม็ความสามารถตามกรอบ
กระบวนการลงทุนทีว่างไวอ้ย่างชดัเจน 

2. ความเสีย่งทีเ่กดิจากภาวะโดยรวมของตลาด (General Market Environment Risk)  
การลงทุนซื้อหลกัทรพัย์อาจมคีวามเสีย่งเขา้มาเกี่ยวขอ้ง ดงันัน้ กองทุนรวมอาจไดร้บัผลกระทบจากภาวะโดยรวมของตลาด 
ซึง่รวมถงึ: 
• ภาวะเศรษฐกจิโลก, เศรษฐกจิในระดบัภูมภิาค  หรอืในระดบันานาชาต ิ
• นโยบายของภาครฐั หรอืสถานการณ์ทางการเมอืง 
• กรอบระเบยีบดา้นกฎเกณฑ ์และประเดน็ดา้นกฎหมาย 
• ทศิทางการเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบีย้ 
• ความเชื่อมัน่ของนกัลงทุน 
• เหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ (อาท ิภยัธรรมชาต,ิ ภาวะสงคราม ฯลฯ) 
ปัจจยัที่กล่าวมาข้างต้นอาจส่งผลต่อความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย์ที่อยู่ในพอร์ตการลงทุน การเคลื่อนไหวของราคา
หลกัทรพัย์อาจส่งผลต่อมูลค่าสุทธิของหน่วยลงทุน หรอืราคาของหน่วยลงทุน ทีอ่าจปรบัลด หรอืขึน้ และความผนัผวนของ
รายไดข้องกองทุน  ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะท าการบรหิารและจดัการความเสีย่งดงักล่าว โดยท าการทบทวนแนวโน้มและภาวะ
เศรษฐกจิระดบัมหภาค และบรษิทัจดัการอาจมกีารพจิารณาการปรบัสดัส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั ใหอ้ยู่
ในระดบัทีเ่หมาะสมซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสภาวะตลาด 

3. ความเสีย่งของหลกัทรพัยแ์ต่ละตวั (Security specific risk) 

หลกัทรพัย์แต่ละตวัลว้นมคีวามเสีย่ง อาท ิบรษิัทอาจไม่มคีวามสามารถในการช าระหนี้ หรอืช าระดอกเบี้ย และ/หรอืเงนิต้น
ของหุ้นกู้, ผลกระทบจากการที่บริษัทถูกปรบัลดอนัดับความน่าเชื่อถือ ความเสี่ยงดงักล่าวอาจมีผลต่อระดับราคาของ
หลกัทรพัย์ อย่างไรกต็าม กองทุนพยายามลดความเสีย่งนี้โดยผูจ้ดัการกองทุนจะท าการวเิคราะห์ขอ้มูลพืน้ฐาน เพื่อช่วยใน
การคดัเลอืกหลกัทรพัย์ทีม่คีุณภาพ อกีทัง้กระจายการลงทุนเพื่อลดความผนัผวน และระดบัความเสีย่งของพอร์ตการลงทุน
ดว้ยเช่นกนั 

4. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของหลกัทรพัย ์(Liquidity risk) 

ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องเกดิจาก การไม่สามารถเปลี่ยนหลกัทรพัย์ใหเ้ป็นเงนิสดได้ หากหลกัทรพัย์ทีล่งทุนขาด
สภาพคล่อง หลกัทรพัย์นัน้อาจโดนบงัคบัขายทีร่ะดบัราคาต ่า และอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสุทธขิองกองทุนดงันัน้ ผูจ้ดัการ
กองทุนจะบริหารจดัการพอร์ตการลงทุนให้อยู่ในระดบัสมดุลย์ โดยกระจายการลงทุนในระดับหลกัทรพัย์ ในปริมาณที่
เหมาะสม ทัง้นี้เพื่อควบคุมระดบัความเสีย่งของพอร์ตการลงทุนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนแต่อย่าง
ใด 

5. ความเสีย่งจากอตัราเงนิเฟ้อ (Inflation Risk) 

ความเสี่ยงจากอตัราเงนิเฟ้อ คอืความเสี่ยงที่ท าให้มูลค่าหน่วยลงทุน หรือรายรบัของกองทุนลดลงในอนาคต จากมูลค่าที่
แท้จรงิของเงนิที่ได้ปรบัลดลง ในขณะที่อตัราเงนิเฟ้อปรบัสูงขึน้ มูลค่าที่แทจ้รงิของพอร์ตการลงทุนจะปรบัลดลง อตัราเงนิ
เฟ้อท าใหผ้ลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของกองทุนต ่ากว่าผลตอบแทนทีค่วรจะไดร้บัจรงิ ผูจ้ดัการกองทุนจะมุ่งลงทุนในหลกัทรพัย์ที่
สรา้งผลตอบแทนสงู เพื่อเป็นการควลคุมความเสีย่งดงักล่าว 
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6. ความเสีย่งของผูจ้ดัการกองทุน (Manager’s risk) 

ผลตอบแทนของกองทุนขึน้อยู่กบัความรู ้ประสบการณ์ เทคนิคการลงทุน หรอืการบรหิารจดัการของผูจ้ดัการกองทนุ การขาด
ทกัษะของผูจ้ดัการกองทุนดงัทีก่ล่าวไวใ้นเบื้องต้นอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทุน และเกดิความเสยีหาย
ต่อผู้ลงทุนตามมา นอกจากนี้ ผู้ลงทุนควรตระหนักถึงระบบการบรหิาจดัการกองทุน อาท ิระบบปฎิบตัิการและระบบอื่นๆ 
ดว้ยเช่นกนั ผูจ้ดัการกองทุนจะควบคุมระดบัความเสีย่งนี้โดยจดัการลงทุนตามกรอบกระบวนการลงทุน กระบวนการปฎิบตัิ
การ และวธิกีารด าเนินงาน ทีไ่ดก้ าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั 

ความเสีย่งเฉพาะของการลงทุนในกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 

1. ความเสีย่งของหุน้แต่ละตวั (Stock specific risk) 

ความผนัผวนของมูลค่าหุ้นอาจส่งผลกระทบต่อราคาของหน่วยลงทุน โดยทัว่ไป มูลค่าหุ้นจะผันผวนไปตามแต่ละการ
ด าเนินงานของบรษิัท และภาวะตลาด อย่างไรก็ตาม การกระจายการลงทุนจะสามารถลดระดบัความเสี่ยงดงักล่าว การ
กระจายการลงทุนนัน้รวมถึงการกระจายการการลงทุนในบรษิัทที่อยู่ภายใต้หลากหลายกลุ่มธุรกิจ และอุตสาหกรรม หรอื
แม้แต่ในประเทศต่างที่มคีวามเกี่ยวเนื่องกนัน้อย นอกจากนี้ ผูจ้ดัการกองทุนอาจใชก้ลยุทธ์การลงทุน Bottom-up โดยการ
ประเมนิจากบรษิทัหรอืหุน้นัน้ๆ เป็นส าคญั  

2. ความเสีย่งของประเทศ (Country risk) 

การลงทุนในต่างประเทศ อาจไดร้บัความเสีย่งจากการลงทุนในประเทศนัน้ๆ อาท ิการเปลีย่นแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะ
ทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่านี้อาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 
เพื่อลดความเสีย่งนี้ผูจ้ดัการกองทุนจะวเิคราะห์ และเลอืกลงกระจายลงทุนในหลายประเทศ โดยวเิคราะห์ปัจจยัพืน้ฐาน และ
ภาวะเศรษฐกจิโลกควบคู่กนัไป นอกจานี้ ส าหรบัประเทศทีต่อ้งมใีบอนุญาตในการลงทุน หากกองทุนยงัไม่มใีบอนุญาต หรอื
อยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาต หรอืใบอนุญาตถูกเพกิถอนหรอืไม่ไดต้่ออายุ ผูจ้ดัการกองทุนอาจแสวงหาการลงทุนในตลาด
อื่น ๆ ทีส่ามารถลงทุนไดต้่อไป 

3. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของหลกัทรพัย ์(Liquidity risk) 

ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องเกิดจาก การไม่สามารถเปลี่ยนหลกัทรพัย์ให้เป็นเงนิสดได้ หากหลกัทรพัย์ทีล่งทุนขาด
สภาพคล่อง หลกัทรพัย์นัน้อาจโดนบงัคบัขายที่ระดบัราคาต ่า และอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสุทธขิองกองทุน โดยทัว่ไป 
สภาพคล่องของหลกัทรพัยย์งัขึน้อยูก่บัประเภทของหลกัทรพัยท์ีล่งทุน, ภาวะตลาด, กลุ่มธุรกจิ และปัจจยัอื่นๆ ดงันัน้ เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ ผู้จดัการกองทุนจะท าการวิเคราะห์หลกัทรพัย์โดยละเอียดเพื่อบรหิาร
จดัการการจดัประเภทสนิทรพัยใ์หเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ   

4. ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น (Currency risk) 

ทรพัยส์นิของกองทุนอาจด ารงอยู่ในรปูสกุลเงนิต่างประเทศ เช่น USD และการเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลีย่นระหว่าง USD 
และอตัราแลกเปลี่ยนของทรพัย์สนิของกองทุนอาจก่อใหเ้กดิการปรบัลดของมลูค่าทรพัย์สนิ ภายหลงัการแปลงค่าเป็น USD 
ประเภทของกองทุนอาจด ารงอยู่ในรูปสกุลเงนิที่นอกเหนือไปจาก USD และการเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยนระหว่าง 
USD และสกุลเงนินัน้ๆ อาจส่งผลต่อมลูค่าทรพัยส์นิทีผู่ล้งทุนถอือยู่ ดงันัน้ ผูล้งทุนควรตระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าวอนัเกดิ
จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทุนไม่ไดท้ าการปิดความเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่น 

5. ความเสีย่งดา้นเครดติ/การผดินัดช าระหนี้ และความเสีย่งของคู่สญัญา (Credit (default) and counterparty risks) 

การลงทุนในพนัธบตัร และ/หรอืเมื่อกองทุนไดด้ าเนินการท าธุรกรรมนอกตลาด (OTC)  จะมคีวามเสีย่งทางดา้นเครดติของผู้
ออกตราสาร หรอืการผดินัดช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร โดยผู้ออกอาจไม่สามารถช าระเงนิต้นและผลตอบแทนได้ ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนที่ลงทุน นอกจากนี้ ตราสารที่ออกโดยแต่ละผู้ออกตราสารอาจมรีะดบั
ความเสีย่งดา้นเครดติทีต่่างกนั ซึง่ส่วนมากความเสีย่งดา้นเครดติ และความเสีย่งของคู่สญัญาจะสงูขึน้ถ้าอายุตราสารยาวขึน้ 
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ทัง้นี้ สามารถลดความเสีย่งดงักล่าวไดโ้ดยการใชก้ลยุทธ์ ใชก้ลยุทธ์การลงทุน Bottom-up และ Top-down รวมทัง้วเิคราะห์
ความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกเพื่อใหแ้น่ใจก่อนลงทุน 

นอกจากนี้ผู้จดัการการลงทุนจะก าหนดอนัดบัขัน้ต ่าของ Credit Rating ซึ่งจดัอนัดบัโดย Foreign Rating Agencies และ
บรหิารจดัการอายุของตราสารการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกองทุน โดยกองทุนน้ีจะลงทุนในตราสารหนี้ทีไ่ดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอือย่างน้อย "BBB” โดย  Fitch หรอืเทยีบเท่า S&P หรอื Moody’s  

การลงทุนในเงนิฝากก่อใหเ้กดิความเสีย่งด้านเครดติ/การผดินัดช าระหนี้ และความเสี่ยงของคู่สญัญาด้วยเช่นกนั ในกรณีที่
คู่สญัญาไม่ช าระเงนิตน้และผลตอบแทน และอาจน ามาสู่การการผดินัดช าระหนี้ 

ทัง้นี้ สามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวได้โดยการใช้กลยุทธ์การลงทุน Bottom-up และ Top-down รวมทัง้วิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถอืของผูอ้อกเพื่อใหแ้น่ใจก่อนลงทุน 

6. ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (Interest rate risk) 

โดยทัว่ไปเมื่ออตัราดอกเบี้ยสูงขึน้ราคาของตราสารหนี้จะมแีนวโน้มทีป่รบัตวัลดลง ซึ่งจะมผีลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน 
(NAV) ของกองทุนรวมทีล่งทุน ถ้ากองทุนถอืตราสารถงึวนัครบก าหนดอายุ ความผนัผวนของราคาจะลดลง ดงันัน้ ผูจ้ดัการ
กองทุนจะจดัสรรอายุของตราสารทีล่งทุนขึน้อยู่กบัมุมมองของผูจ้ดัการกองทุนต่อทศิทางการเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบีย้ใน
อนาคต  

7. ความเสีย่งทีเ่กดิจากการลงทุนเชงิรบัชัว่คราว (Temporary defensive position)  

ในขณะทีผู่จ้ดัการกองทุนตอ้งตดัสนิใจทีจ่ะลงทุนในลกัษณะเชงิรบัชัว่คราว (Temporary defensive position) เช่น เปลีย่นจาก
ลงทุนในหุ้นเป็นตราสารหนี้ หรอืตราสารตลาดเงนิ ผลด าเนินงานของกองทุนอาจจะต ่ากว่า เกณฑ์มาตรฐาน เพราะการ
ตัดสินใจลงทุนอาจไม่ถูกเสมอไป เพื่อบริหารความเสี่ยงนี้ ผู้จ ัดการกองทุนจะท าการวิจัย และวิเคราะห์ขัน้พื้นฐานของ
แนวโน้มในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

8. ความเสีย่งจากการลงทุนในกลุ่มประเทศเกดิใหม่ (Risk of investing in emerging markets) 

การลงทุนในทรพัย์สนิของกลุ่มประเทศเกดิใหม่มคีวามเสีย่ง (ดา้นกฎหมาย, ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นการเมอืง) มากกว่าการ
ลงทุนในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว กลุ่มประเทศเกิดใหม่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านการเมือง 
เศรษฐกจิ และสงัคม ซึ่งความไม่มัน่คงทางการเมอืงและเศรษฐกจินี้มผีลต่อความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนและราคาของ
หลกัทรพัย์และส่งกระทบต่อความเชื่อมัน่ของผู้ลงทุน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัย์อาจเกิดจากอตัรา
ดอกเบี้ย, การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทาน, ปัจจยัภายนอกจากประเทศคู่คา้, นโยบายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัภาษ ีหรอืนโยบาย
ทางการเงนิ นโยบายภาครฐั การเมืองระหว่างประเทศ และเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่แล้ว ตลาดการเงนิในกลุ่ม
ประเทศเกดิใหม่นัน้ยงัคงขาดสภาพคล่อง ปรมิาณการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัจดทะเบยีนยงัอยู่ในระดบัต ่า เป็นผลให้
หลกัทรพัย์ของกลุ่มประเทศเกดิใหม่ต้องเผชญิกบัความผนัผวนและมโีอกาสทีร่าคาของหลกัทรพัย์จะปรบัลดลง และมคีวาม
ผนัผวนสูงเมื่อเทยีบกบัหลกัทรพัย์ของกลุ่มประเทศทีพ่ฒันาแล้ว ดงันัน้ ผูล้งทุนควรตระหนักว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์กลุ่ม
ประเทศเกดิใหม่จะตอ้งเผชญิกบัความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์และเกดิความเสีย่งในการลงทนุตามมา ผูจ้ดัการกองทุนจะ
ควบคุมความเสีย่งดงักล่าวโดยการบรหิารจดัสรรประเภทสนิทรพัย์ และกระจายการลงทุนโดยการใชก้ารวเิคราะห์ และใชก้ล
ยุทธก์ารลงทุน Bottom-up และ Top-down 

21.  การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด : 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการราย
อื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่
คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 
วนันับแตว่นัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได ้ทัง้นี้ หากมเีหตจุ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านักงาน
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พจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหมจ่ะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน
เป็นส าคญั และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย
ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22.  ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บรษิัทจดัการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบรษิัทจดัการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่ง
กฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ขอ้ก าหนดในโครงการขดัหรอืแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว 
หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวม
ไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจดัการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนามในขอ้ผูกพนัของ
ผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื้อหรอืลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี้ 
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนั
ระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวมโครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการ
แกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อื
หน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัต่างๆ 

ในรอบปีปฏทินิไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
 

รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมกีารท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิต้ี 

 ตัง้แต่วนัท่ี  1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 
 

Principal Asset Management Berhad (ประเทศมาเลเซยี) 
           

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ี ่บรษิทัจดัการโดย 
ตรง หรอืที ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) และส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 

รายชื่อผู้จดัการกองทนุท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิต้ี 

 
          1.  นายศุภกร ตุลยธญั, CFA 
          2.  นายวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA 
          3.  น.ส.วริยิา โภไคศวรรย ์
          4.  นายธนา เชนะกุล, CFA 
          5.  นายประพจน์ อว้นเจรญิกุล 

 
หมายเหตุ  : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จ ัดการกองทุนทัง้หมดได้ที่  website ของบริษัทจัดการ 
(www.principal.th) 

 
รายงานรายละเอียดการรบัคา่ตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการลงทนุ 

- ไม่ม ี- 
 

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 
ของธรุกิจกองทุนรวม 

- ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) - 
 

ค่านายหน้าทัง้หมดจากการท่ีบริษทัสัง่ซื้อขายหลกัทรพัยฯ์ 
 - ไม่ม ี- (เป็นการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    ส่วนข้อผกูพนั



ข้อผกูพนั 
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1. บริษทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั  

ทีอ่ยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330  

ทีอ่ยู่ (ภาษาองักฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) ยื่นค าขอจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิซึง่เป็นเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้แรก  

(2) เมื่อไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม จดัใหม้ขีอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ สญัญาแต่งตัง้
ผูด้แูลผลประโยชน์ และหนังสอืชีช้วน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(3) จดัส่ง แจกจ่าย หรอืจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนทีเ่ป็นปัจจบุนั จดัใหม้ใีบจองซื้อหน่วยลงทุนหรอืใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(4) ชีแ้จงและด าเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผู้
ทีส่นใจจะลงทุนทราบในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ หรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธิ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทนุหรอืต่อการเปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม  

(5) เสนอขายหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(6) เสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทนุของโครงการ หากบรษิทั
จดัการแสดงความประสงคด์งักลา่วไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ  

(7) ออกใบหน่วยลงทุน หรอืหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืปรบัปรุงรายการใน
สมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนั และส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  

(8) ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง แลว้แต่กรณี 
ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ และจดัท ารายงานตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

(9) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามระยะเวลา หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(10) ด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดในกรณีทีม่ลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่า
หน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกตอ้ง 

(11) ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(12) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดไดต้ามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  
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(13) บรษิทัจดัการอาจไมข่ายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้หรอือาจหยุด
รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(14) ในกรณีทีก่องทุนเปิดไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิบรษิทัจดัการอาจช าระค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ 
ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

(15) จดัท างบการเงนิของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการทีม่ธีุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน และตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(16) จดัท ารายงานทุกรอบปีบญัช ีเพื่อแสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนเปิดของรอบปีบญัช ีและส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามเดอืนนับแต่วนัสิน้ปีบญัช ีทัง้นี้ 
หากบรษิทัจดัการเลอืกจดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามปีปฏทินิใหร้ะยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดง
ขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวมของรอบปีบญัชขียายเป็นภายในสีเ่ดอืนนับแต่วนัสิน้ปีบญัชี  

(17) จดัท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ เพื่อแสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนเปิดของรอบ
ระยะเวลาหกเดอืนนัน้ และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดอืนนับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืก
จดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามรอบปีบญัช ีใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งจดัท าและส่งรายงาน
ดงักล่าวในรอบระยะเวลาหกเดอืนหลงัส าหรบัปีบญัชนีัน้  

(18) จดัใหม้รีายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว ้
ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซื้อขาย
หน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูดแ้ละจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

(19) จดัท าและส่งรายงานเกีย่วกบัขอ้มลูการจดัการกองทุนรวมส าหรบัทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืของรอบปี
ปฏทินิและรายงานทุกรอบปีบญัชขีองกองทุนตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งรายงานดงักล่าวแกผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแตว่นัสิน้รอบ
ระยะเวลา 6 เดอืน และ ภายใน 3 เดอืนนับแตว่นัสิน้ปีบญัช ีทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการเลอืกจดัท าและจดัส่งรายงานรอบปี
บญัชตีามรายงานรอบปีปฎทินิ บรษิทัจดัการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวม
เป็นภายใน 4 เดอืนนับแตว่นัสิน้รอบปีบญัชขีองกองทุน ตามล าดบั การจดัส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ ให้
บรษิทัจดัการจะด าเนินการอย่างน้อยดว้ยวธิกีารอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัส่งรายงานดงักล่าวในรปูแบบเอกสารสิง่พมิพ ์หรอื สื่อบนัทกึขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

(2) เผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทนุรวม  

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงคใ์หจ้ดัส่งรายงานดงักล่าวโดยวธิกีารตาม (1) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการตามวธิกีารดงักล่าวดว้ย 

ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืกจดัท ารายงานรอบปีบญัชขีองกองทุน บรษิทัจดัการจะไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งจดัท าและ
จดัส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ เวน้แตใ่นกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอื
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขเป็นอย่างอื่น  
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(20) จดัใหม้ผีูส้อบบญัชขีองกองทุนรวมทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ี 

(21) จดัใหม้ผีูด้แูลผลประโยชน์ทีม่คีุณสมบตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูด้แูล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและหากมเีหตุตอ้งเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ไมว่่าเพราะเหตใุด บรษิทัจดัการจะกระท าได้
ต่อเมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

(22) ประสานงานกบัผูด้แูลผลประโยชน์ตามรายละเอยีดในสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน เช่น การส่งมอบ รบั
มอบ แปลงสภาพ จ าหน่าย จ่ายโอน ช าระ รบัช าระค่าหลกัทรพัย ์การรบัและจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุน  

(23) แตง่ตัง้นายทะเบยีนของกองทุนตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

(24) แตง่ตัง้ผูช้ าระบญัชกีองทุนเมื่อยุตหิรอืเลกิกองทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

(25) ด าเนินการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุน เช่น การเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน ดแูล ตดิตาม
สทิธขิองกองทุน การด าเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน  

(26) ด าเนินการเลกิกองทุนเมื่อมลูค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเขา้ขา่ยตอ้งเลกิกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(27) ด าเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

(28) ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสยี
ค่าธรรมเนียมตามอตัราทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดในกรณีทีห่ลกัฐานดงักล่าวสญูหายหรอืถูกท าลาย  

(29) ปฏบิตักิารอื่น ๆ เพื่อใหบ้รรลุซึง่วตัถุประสงคข์องกองทุนและรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขต 
หน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและที่
แกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามขอ้ผกูพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้ผกูพนั
หรอืโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการ
กองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ผกูพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้  

เงือ่นไขการเปลีย่นบรษิทัจดัการ :  

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษิทัจดัการกองทุนรวม ไมว่่าโดยค าสัง่ของส านักงาน หรอืโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่
เขา้ท าหน้าทีต่่อไปได ้ซึง่รวมถงึการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่  

 

2. ผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ : 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
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โทรศพัท ์02-724-4000  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) ดแูลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อื
หน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต โดยเคร่งครดั  

(2) รบัฝากทรพัยส์นิของกองทุนโดยแยกไวต้่างหากจากทรพัยส์นิอื่น รวมถงึการดแูลและเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน รบัเงนิ
และทรพัยส์นิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ดอกเบีย้รบัจากหลกัทรพัย ์
ผลตอบแทน เงนิตน้อื่นใดทีไ่ดจ้ากหลกัทรพัยห์รอืจากการจ าหน่ายหรอืเวนคนืหลกัทรพัย์ เงนิช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอื
เงนิไดอ้ื่นใดของกองทุน โดยดแูล รบัฝาก และเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากและหรอืบญัชทีรพัยส์นิของกองทุนพรอ้มทัง้ดแูล
ใหก้ารเบกิจ่ายทรพัยส์นิของกองทุนเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน รวมถงึการจา่ยเงนิจากบญัชเีงนิฝากของ
กองทุนเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ผูด้แูลผลประโยชน์จะรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย 
ความสญูเสยี หรอืค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการไม่สามารถด าเนินการรบัหรอืจ่ายเงนิไดท้นัตามก าหนดเวลาตามค าสัง่
ของบรษิทัจดัการ  

(3) จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายทรพัยส์นิของกองทุน เช่น จดัท ารายงานการด าเนินการตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการในการรบั
เงนิและทรพัยส์นิต่าง ๆ ทีก่องทนุพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ดอกเบีย้ การจ าหน่าย
หลกัทรพัย ์จดัท าบญัชแีละรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยส์นิของกองทุนทีร่บัฝากไว้  

(4) จดัใหม้กีารรบัมอบ ส่งมอบ เปลีย่นแปลง จ าหน่าย รบัช าระ ช าระราคาหลกัทรพัย ์และโอนหลกัทรพัยต์่าง ๆ ทีเ่ป็น
ทรพัยส์นิของกองทุน ตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ โดยผูด้แูลผลประโยชน์จะไดต้รวจสอบรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งใหถู้กตอ้ง
ครบถว้นก่อน  

(5) จดัท ารายงานการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน และรายงานเกีย่วกบัเงนิสดของกองทุน  

(6) แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบถงึสทิธทิีเ่กีย่วเนื่องกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุน เช่น สทิธใินการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ 
สทิธใินการจองหุน้เพิม่ทุน สทิธใินการรบัเงนิปันผลหรอืดอกเบีย้หรอืเงนิไดอ้ื่นใดจากหลกัทรพัย์ รวมถงึการแจง้การ
เปลีย่นแปลงของหลกัทรพัยท์ีม่ผีลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลีย่นแปลงมลูค่าหลกัทรพัย ์เป็นตน้ หรอืสถานะการปิดโอน
ของหลกัทรพัย ์โดยทนัททีีผู่ด้แูลผลประโยชน์ไดร้บัทราบขอ้มลูเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(7) จดัท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่กองทุน หรอืไม่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา 125 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 

(8) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจาก
บรษิทัจดัการ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ 
ค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดเีพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนใหเ้รยีกรอ้งจากทรพัยส์นิกองทุนนัน้  

(9) รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน ราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุน
ทีล่ดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการค านวณไวต้ามทีร่ะบุในรายละเอยีดโครงการ  ทัง้นี้
ผูด้แูลผลประโยชน์จะตอ้งร่วมรบัผดิชอบต่อความสญูเสยี ความเสยีหาย ความรบัผดิ และค่าใชจ้า่ยหรอืค่าธรรมเนียมใด ๆ 
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ทีเ่กดิขึน้จากความผดิพลาดในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดค้ านวณไวแ้ละผูด้แูลผลประโยชน์ไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้  

(10) ใหค้วามเหน็ชอบเมื่อบรษิทัจดัการเหน็ว่ามเีหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของ
กองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุ
จ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการจะไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืใหค้วามเหน็ชอบ
กรณีการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนการ
ช าระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวธิทีีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด กรณีราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ไม่ถูกตอ้ง และกรณีอื่นใด ทีก่ฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหต้อ้งขอความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์  

(11) ใหค้วามเหน็ชอบแกบ่รษิทัจดัการในการก าหนดวธิคี านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนตามราคาที่เป็นธรรม เมื่อมเีหตจุ าเป็น
ท าใหว้ธิคี านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนตามวธิปีกตไิม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรอืมเีหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีเ่ป็นทรพัยส์นิอื่นของกองทุน
ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ไดม้ปีระกาศก าหนดรายละเอยีดไว ้ 

(12) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการจดัการกองทุนของบรษิทัจดัการ เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบในการจดัท ารายงานตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เช่น รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลา 
6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ โดยผูด้แูลผลประโยชน์จะจดัท าและน าส่งถงึบรษิทัจดัการภายใน 60 วนันับแต่วนัสิน้
รอบบญัชขีองกองทุน และ 30 วนั นับแต่วนัสิน้รอบบญัชขีองกองทุนหรอืปีปฏทินิ ตามล าดบั  

(13) เมื่อเกดิเหตทุีต่อ้งเลกิกองทุน ผูด้แูลผลประโยชน์จะสิน้สุดหน้าทีเ่มื่อผูช้ าระบญัชขีองกองทนุไดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทุนกบั
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ ในระหว่างทีก่ารช าระบญัชยีงัไม่สิน้สุด ผูด้แูลผลประโยชน์จะดแูลและรบัฝากทรพัยส์นิ
ของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบยีนเลกิกองทุนดงักล่าวกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแลว้ และผูด้แูล
ผลประโยชน์จะดแูลตรวจสอบใหผู้ช้ าระบญัชปีฏบิตัติามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผูช้ าระบญัชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท าการ
ตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งประกาศก าหนด จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุน ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงาน
ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

(14) จ่ายเงนิคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผูช้ าระบญัช ี 

(15) กรณีทีส่ญัญาสิน้สุดลงไมว่า่ดว้ยเหตใุดกต็าม ผูด้แูลผลประโยชน์จะด าเนินการโอน และหรอืส่งมอบทรพัยส์นิ และขอ้มลู
เอกสารทัง้หมดของกองทุนใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่หรอืผูช้ าระบญัชี (แลว้แต่กรณี) หรอืตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ
หรอืค าสัง่ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีส่ญัญาสิน้สุดลง 

(16) หน้าทีอ่ื่นใดตามทีก่ฎหมายเกีย่วกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 
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ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหน้าทีด่แูลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และ
เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ ผูด้แูลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้ซึง่การด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชื่อในหนังสอืเพื่อรบัรองความถูกตอ้งและ
ครบถว้นของสิง่ทีส่่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 

ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าที ่ในการดแูลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีบัผูด้แูลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้ 

ผูด้แูลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถอืหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท านัน้จะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้แูลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรยีกคา่ตอบแทนในการท าหน้าทีเ่ป็น
ผูด้แูลผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 

ในกรณีทีก่ารด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมต ิใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์มอี านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได้  

เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน์ :  

บรษิทัจดัการจะเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุขอ้ใดขอ้หนึ่งหรอืหลายขอ้ ดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้โดยไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(1) เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ โดย
บอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั   

(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ไม่ปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว้ ผูด้แูลผลประโยชน์หรอื
บรษิทัจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั   

(3) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในโครงการจดัการกองทนุ หรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมาย
หรอืกรณีอื่นใด อนัจะมผีลเป็นการเพิม่ภาระหน้าทีแ่ก่ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูด้แูลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรบัหน้าที่
ดงักล่าว ผูด้แูลผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวใหบ้รษิทัจดัการทราบล่วงหน้า
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั   

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
ขายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์   

(5) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์น าขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการกองทุนหรอืขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนไปเปิดเผย 
หรอืใชใ้นทางทีก่่อหรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูด้แูลผลประโยชน์เอง บรษิทั
จดัการสามารถบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ทัง้นี้ การบอกเลกิสญัญาจะตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 15 วนั   

(6) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์มคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยว์่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลงั บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหผู้ด้แูล
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ผลประโยชน์แกไ้ขคุณสมบตัใิหถู้กตอ้งภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการทราบเหตุดงักลา่ว และแจง้การแกไ้ข
ดงักล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวนัท าการนับแตว่นัทีแ่กไ้ขเสรจ็สิ้น  

ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์มไิดแ้กไ้ขคุณสมบตัใิหถู้กตอ้งภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการจะขออนุญาต
เปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลาดงักล่าว และ
เมื่อไดร้บัอนุญาตแลว้ บรษิทัจดัการจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั   

(7) เมื่อผูด้แูลผลประโยชน์เป็นผูล้ม้ละลายตามค าสัง่ศาล   

(8) ในกรณีทีม่เีหตุใหต้อ้งเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน และตอ้งแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์อื่นแทน ใหก้ระท าได้
ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้   

ในกรณีผูด้แูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้
ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นีัยส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจ
บอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ 

สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิกองทุนรวม :  

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์02-724-4000 

และ/หรอืทีบ่รษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรอืที ่บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ  
จ ากดั และ/หรอืทีต่วัแทนเกบ็รกัษาทรพัยส์นิทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ไดแ้ต่งตัง้ และ/หรอื ผูร้บัฝากทรพัยส์นิใด ๆ  

 

3. ผู้สอบบญัชี :  

ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่4917  

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานชิ บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 
2645 0080   

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่3787  

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานชิ บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 
2645 0080   

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซแ่ต ้ 

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่8382  

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  
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อาคารว่องวานชิ บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 
2645 0080   

ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ ์ 

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่8501  

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานชิ บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 
2645 0080   

ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่9622  

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานชิ บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 
2645 0080   

ชื่อ : นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกุล  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่10508  

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานชิ บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 
2645 0080  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

ทีอ่ยู่ : 44  อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330  

โทร. 0-2686-9595 

 

5. ผู้จดัจ าหน่าย : ไมม่ี  

 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน :  

ชื่อ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ : และสาขาทัว่ประเทศ   

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1)   จดัใหม้ผีูต้ดิต่อกบัผูล้งทุนซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผูท้ าหน้าทีข่ายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนหรอืใหค้ าแนะน า และตอ้งดแูลใหผู้ต้ดิต่อกบัผูล้งทนุปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานการปฏบิตังิานและมาตรฐานในการใหค้ าแนะน า  
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(2)   ใหค้ าแนะน าแก่ผูล้งทุนตามขอบเขต และหลกัเกณฑต์ามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  

(3)   รบัเปิดบญัชเีพื่อซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารประกอบ  

(4)   แจกจ่ายหนังสอืชีช้วนหรอืเอกสารการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย และใหข้อ้มลูหรอืเอกสารใด ๆ ที่
จ าเป็นต่อการตดัสนิใจลงทุน รวมทัง้การแจง้สทิธติ่าง ๆ ทีค่วรทราบแก่ลูกคา้  

(5)   แจกจ่ายหรอืรบัเอกสารการจองซื้อหรอืค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของ
เอกสาร และหลกัฐานการแสดงตน  

(6)   รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและส่งค าสัง่ดงักล่าวใหบ้รษิทัจดัการ และตรวจสอบความถูกตอ้ง  

(7)   รบัช าระเงนิค่าจองซื้อหรอืค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน  

(8)   ยนืยนัการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน ทีบ่รษิทัจดัการและนายทะเบยีนไดท้ ารายการเรยีบรอ้ย และจดัสรรแลว้ ตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากบรษิทัจดัการ 

(9)   ส่งมอบหรอืรบัมอบใบหน่วยลงทุน หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน รวมถงึ
เอกสารอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการและนายทะเบยีน  

(10) คนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท้ีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ  

(11) จดัใหม้หีรอืแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบักองทุนเปิด และรายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารซื้อหรอืขายคนืหน่วย
ลงทุน  

(12) ชีแ้จงขอ้มลูรายละเอยีดในเรื่องต่าง ๆ เกีย่วกบักองทุนเปิด เช่น การแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการกองทุน หรอื 
ขอ้เทจ็จรงิทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุน  

(13) ด าเนินการอื่นตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และหรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  

(14) ด าเนินการอื่นใดตามทีก่ าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

 

7. ผู้ดแูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไมม่ ี

 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไม่ได้เป็นผู้ดแูลสภาพคลอ่ง) : ไม่ม ี

 

9. ท่ีปรึกษา : ไม่ม ี

 

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) : ไม่มี 

 

11. ผู้รบัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี

 

12. คณะตวัแทนผู้ถอืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี  
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13. สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน ตามหวัขอ้ "การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน"  

13.2. สทิธใินการรบัเงนิปันผล :  

   ไม่ม ี 

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ :  

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบยีบวธิกีารทีน่าย  
 ทะเบยีนกองทุนก าหนด    

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

13.5. สทิธใินการลงมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ :  

13.5.1 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพื่อใหบ้รษิทัจดัการท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนโดยบรษิทัจดัการจะ
กระท าการตามหวัขอ้ "การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ข
วธิกีารจดัการ" 

13.5.2 กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทุนรวม บรษิทัจดัการจะไมน่ับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
และหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวได้
เตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

13.6. สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  

  ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนืเมื่อบรษิทัจดัการเลกิกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ "การ
ช าระบญัชกีองทุนรวมและวธิกีารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมื่อเลกิโครงการ"   

13.7. สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ :  

13.8. อื่น ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจ ากดัเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทนุรวมไม่ครบ 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื้อหรอืลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้
ถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัซึง่ลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วน
ของทุนของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอื
การคนืเงนิทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  

 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

        - หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 
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 14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

กองทุนจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

14.2.1 ส าหรบัการเสนอขายครัง้แรก  

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บั
ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก  

14.2.2 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุทราบถงึขอ้มลูทีผ่ดิพลาดหรอืไม่ครบถว้น ในหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนได ้โดยตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนันับจากวนัทีน่ายทะเบยีนไดจ้ดัส่ง
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทนุดงักล่าว 

14.2.3 บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต 
โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

14.2.4 หากเป็นกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน 2 คนถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนรว่มกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีื่อแรกในค าขอเปิดบญัชี
กองทุนรวมเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน   

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถใชอ้า้งองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน  

 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไมม่ี  

 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ :  

หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ช าระหนี้ได ้บรษิทัจดัการจะรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิชห่ลกัประกนัเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัการกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตาม
สทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้ ดงันี้  

16.1 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศนูย์  

16.1.1 เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทุน ณ วนัทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูค่า ตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้สีทิธใินเงนิได้
สุทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้  
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16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะไม่น าทรพัยส์นิดงักล่าวและเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้าก
การรบัช าระหนี้ มารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ใน
โอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ี
สทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ตกลงรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิดงักล่าวแทนเงนิ ทัง้นี้ ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์
จากทรพัยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิส ารอง รายไดห้รอื
ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรพัยส์นินัน้  

16.1.3 เมื่อมเีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลีย่เงนิไดสุ้ทธิ
จากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนิัน้ภายใน 45 วนันับตัง้แตว่นัถดั
จากวนัทีม่เีงนิไดสุ้ทธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการเฉลีย่เงนิคนืไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 
วนัท าการนับตัง้แตว่นัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนั
ระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอย่างอื่น  

16.1.4 เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมไดร้บัช าระหนี้ตามตรา
สารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม 

16.2 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิชห่ลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยมตพิเิศษและบรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมจะไดจ้ากการรบัช าระหนี้ 
มลูค่าของทรพัยส์นิ ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี้ 

16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะน าทรพัยส์นิดงักล่าวมารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัยส์นินัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีส่ามาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ด าเนินการกบัทรพัยส์นิดงักล่าวดงันี้  

(1) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้บรษิทัจดัการอาจมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิดงักล่าว
ต่อไปเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมกไ็ด ้ 

(2) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด้ บรษิทัจดัการจะจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว
ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างทีบ่รษิทั
จดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิดงักล่าว  

ในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทุนรวม  

16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ บรษิทัจดัการกองทุนรวม
จะด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอื
ลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้กไ็ด้ ทัง้นี้ 
ในการด าเนินการดงักล่าว บรษิทัจดัการไม่ตอ้งน าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม   

เงือ่นไขเพิม่เตมิ :  
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ในการเฉลีย่เงนิคนืแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษิทัจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็ว่า เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบั
ช าระหนี้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวไปรวมจ่าย
ในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายกไ็ด้ ทัง้นี้ หากไดม้กีารจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้าก
การรบัช าระหนี้จนครบถว้นแลว้ และปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธนิัน้ไมคุ่ม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนื บรษิทัจดัการอาจน า
เงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมกไ็ด้ 

การช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏชื่อตาม
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้  

 

17. การจดัท าทะเบยีนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีจ่ดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แหง่พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากดัสทิธใิด 
ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรอืตาม
กฎหมายแลว้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีดงันี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้
แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทนุรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจดัการกองทุน
รวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ดงันี้ 

1. หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวม
หุน้ระยะยาวทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี  

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน  

 

18. ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทั
จดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อื
หน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่  
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19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ :  

ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก หรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้
เน่ืองจากขอ้จ ากดัดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจด านินการขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานตามแนวทางที่
ส านักงานก าหนดได ้ 

(1) การนับคะแนนเสยีงของผุถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการ
ถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  

(2) การนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนัเป้นผูร้บัผดิชอบในการ
ด าเนินการ  

การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบให้
ด าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่ง
หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบง่ชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน
นอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั หรอืทีก่ าหนดไวใ้น
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่
เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของ
จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

 

20. วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนั :  

การแกไ้ขเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมสีาระส าคญัทีเ่ป็นไปตามและ
ไม่ขดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศยัอ านาจของ
กฎหมายดงักล่าว ใหถ้อืว่าขอ้ผกูพนัส่วนทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพนัคู่สญัญา 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ เรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนียัส าคญั ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน 

(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 
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(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น  

(ง) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกนั และขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีผลประโยชน์ 

(จ) เรื่องทีผู่ด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ใหม้ผีลผกูพนัเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดยไมต่อ้ง
ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัใหม้สีาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยไดร้บัมตโิดย
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน แลว้แต่กรณี หรอื 

(ข) ผูด้แูลผลประโยชน์แสดงความเหน็ว่าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนันัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบต่อ
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัไม่วา่กรณีใด 

ตอ้งกระท าเป็นหนงัสอืลงลายมอืชื่อโดยบคุคลผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้
ประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการและเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้รวมทัง้จดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัพรอ้มทัง้เหตุผลและความ
จ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  

 

21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี  

 

22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทุน :  

        22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมมีลูค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้   

(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด  

(2) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 

(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได ้
ทัง้หมด 

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิ 
จ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวม
ทีม่ ีก าหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขาย
คนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั ซึง่กองทุนรวมเปิดใหร้บัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนเท่านัน้ 

ความใน (2) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มี
ความเชื่อ โดยสุจรติและสมเหตสุมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
เหลอือยู่ เน่ืองจากกองทุนรวมยงัคงมทีรพัยส์นิคงเหลอืทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 
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ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วย
ลงทุนกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ 

(3)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 22.2 เมื่อปรากฏ
ขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการกองทนุรวมพจิารณาแลว้มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนื
หน่วยลงทุนตามขอ้ 22.1.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม ทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ (2) วรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

(4)  เมื่อมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยค านวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืน้อย
กว่า 50 ลา้นบาทในวนัท าการใด และบรษิทัจดัการประสงคจ์ะเลกิกองทุนรวมนัน้ 

22.1.2  เมื่อส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ หรอืเมื่อส านักงานมี
ค าสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ย
หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย 

22.1.3  เมื่อการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิน้สุดลงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัตัง้
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

22.1.4 เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย 

22.1.5 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มอี านาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฎเหตุ
ดงัต่อไปนี้ 

(1) มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืขอ้ผกูพนัทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(2) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมมไิดป้ฎบิตัหิรอืดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
เกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนงัสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีส่ านักงานสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมด าเนินการใหม้กีารเลกิกองทุนรวมทนัท ี

 22.2. การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมื่อเลกิกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี้เพื่อเลกิกองทุน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพจิารณาผ่อนผนั หรอืสัง่
การใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัเิป็นอย่างอื่น  

(1) ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตตุาม 22.1.1 

(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม 22.1.1 โดยวธิกีารดงันี้  

(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถตดิต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนได ้  

(ข) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน์  

(ค) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านักงาน  
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(3) จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุ
ตาม 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงนิเทา่ทีส่ามารถกระท าไดเ้พื่อช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ  

(4) ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัท าการนับตัง้แต่
วนัทีป่รากฏเหตุตาม 22.1.1 และเมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแลว้จะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุนเปิดนัน้  

เมื่อไดด้ าเนินการตาม (1) ถงึ (4) แลว้ หากมหีลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิคงเหลอือยูจ่ากการด าเนินการตาม (3) บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารช าระบญัชี
ของกองทุนรวม  

ในกรณีทีป่รากฏว่ากองทุนเปิดมมีลูค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีจ่ะตอ้งด าเนินการเพื่อเลกิ
กองทุนเปิดตามขอ้ “การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม” ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัใินเรื่องดงัต่อไปนี้ ใน
กรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะด าเนินการให้
เป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย  

(1) การจดัท าและจดัส่งหนังสอืชีช้วนใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนัตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัที่
ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งหนังสอืชีช้วน  

(2) การจดัท าและจดัส่งรายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัทีป่รากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน  

(3) การจดัท ารายงานพอรต์โฟลโิอ ดเูรชนั (portfolio duration) ตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” 
นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตตุามหลกัเกณฑด์งักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน 

(4) การจดัท ารายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” นบัตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตตุาม
หลกัเกณฑด์งักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบ
ก าหนดจดัส่งรายงาน 

(5) การจดัท าและจดัส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มลูตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัทีป่รากฏ
เหตุการณ์ตามหลกัเกณฑด์งักลา่วเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน  

(6) การค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามขอ้ “วธิกีาร
ค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” 
นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตตุามหลกัเกณฑด์งักล่าว และการประกาศมลูค่าและราคาดงักล่าวตามขอ้ “วธิกีารค านวณ 
ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้แตว่นัที่
ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว  

 

23. การช าระบญัชีเมือ่เลิกกองทุน :  

บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบเพื่อท า
หน้าทีร่วบรวม และแจกจ่ายทรพัยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการ
อย่างอื่นตามแตจ่ าเป็นเพื่อช าระบญัชกีองทุนใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก าหนด ส าหรบัคา่ใชจ้่ายและเงนิค่าตอบแทนในการช าระบญัชขีองกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทุนรวม
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และผูช้ าระบญัชจีะด าเนินการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิท่าทีค่งเหลอือยู่ตามสดัส่วนจ านวน
หน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอือยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิโครงการ  

เมื่อไดช้ าระบญัชเีสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบญัชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลงัจากจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏว่ายงัมทีรพัยส์นิคงคา้งอยูใ่หผู้ช้ าระบญัชจีดัการโอนทรพัยส์นิดงักล่าว
ใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็น
ส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  
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