
 

 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ี, CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income 
Equity Fund (ช่ือย่อ : CIMB-PRINCIPAL APDI) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจกุตวัในประเทศสิงคโปร ์ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ี (“กองทุน”) ลงทุนใน กองทุน  CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 
(“กองทุนหลกั”) ต่างประเทศ จึงอาจท าให้กองทุนมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาท  และดอลลาร์สหรฐั และเน่ืองจากกองทุนหลกั
สามารถไปลงทุนได้ในต่างประเทศในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก จึงท าให้กองทุนมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีกองทุนไปลงทุนด้วย บริษัทจดัการ
อาจใช้สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนของกองทุน (Hedging) โดยอาจพิจารณาปรบัเปล่ียน
อตัราส่วนตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุนในแต่ละช่วงเวลาของการลงทุน ทัง้น้ี กองทุนไม่ได้ป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนทัง้จ านวน     
ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ อย่างไรกต็ามหากผูจ้ดัการกองทุนพิจารณาว่า 
การป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนอาจไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรือท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ท่ีอาจได้รบั ผู้จดัการ
กองทุนอาจไม่ป้องกนัความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนก็ได้ เน่ืองจากการใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงจะมีต้นทุนในการท าธุรกรรม ท าให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมขึน้ ดงันัน้ กองทุนจึงยงัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเหลืออยู่  

• เน่ืองจากกองทุนหลกั สามารถลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) ในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 
10 ของมูลค่าทรพัยสิ์นของกองทุน และตราสารหน้ีท่ีได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศ (Local Rating)  จากสถาบนัจดัอนัดบัท่ีไม่ได้
รบัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซ่ึงเม่ือนับรวมแล้วอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวอาจสูงกว่าเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด บริษัทจดัการ จะท าการติดตามสดัส่วนการลงทุนใน Unlisted Securities และตราสารหน้ีท่ีได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ภายในประเทศ (Local Rating) จากสถาบนัจดัอนัดบัท่ีไม่ได้รบัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะปรบัลดสดัส่วนการลงทุนใน
กองทุนหลกั รวมทัง้ถือครองเงินสดหรือตราสารท่ีมีคณุภาพดีทัง้ในและ/หรือต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้สดัส่วนการลงทุนในส่วนดงักล่าวของ
กองทุนน้ี ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ไม่เกินกว่าเกณฑข์องส านักงานก.ล.ต. ก าหนด  

• กองทุนน้ี มีความเส่ียงอนัอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน 

• เน่ืองจากกองทุนน้ี เป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ี        
ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผูล้งทุนไม่ได้รบัเงินคืนตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผูล้งทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ 
ดงันัน้ ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุน เม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผูล้งทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถาม       
ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้รบัรองถึงความถกูต้องของ
ข้อมลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผูล้งทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ากดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  
 

 

รอบระยะเวลาบญัชีท่ี 8 ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ี  

ค าจ ากดัความ  :  

โครงการ  หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ 
อนิคมั อคิวติี้  

กองทุน กองทุนเปิด กองทุนรวม   หมายถงึ กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้ 

หน่วยลงทุน  หมายถงึ หน่วยลงทุนของกองทนุเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ 
อนิคมั อคิวติี้   

บรษิทัจดัการ     หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

ผูด้แูลผลประโยชน์    หมายถงึ ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน นายทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   หมายถงึ บคุคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้ าหน้าทีข่าย 
       หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม  

ผูถ้อืหน่วยลงทุน  หมายถงึ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ 
อนิคมั อคิวติี ้

บรษิทัจดทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัอนุญาตใหท้ าการ
ซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยก์รุงเทพ  

ตลาดหลกัทรพัย ์    หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

วนัท าการ     หมายถงึ วนัเปิดท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  

วนัท าการซือ้ขาย  หมายถงึ วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีก่ าหนดในรายละเอยีด
โครงการ ยกเวน้ วนัหยุดตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด และหรอืวนัทีบ่รษิทัจดัการไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และหรอื วนัทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่รบัซือ้คนื 
ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการ 

วนัท าการขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ ทุกวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศของ
กองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุ (ถา้
ม)ี  และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่า
ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ีตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึ 
15.30 น. 

วนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ ทุกวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศของ
กองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุ (ถา้ม)ี 
และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซือ้
ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึ     
15.00 น. 
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ราคาขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ ทุกสิน้วนั
ท าการขายนัน้บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทุก 
สิน้วนัท าการรบัซือ้คนืนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนื 
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  หมายถงึ ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกทีก่ าหนดในหนงัสอื 
       ชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั  

แกไ้ขราคายอ้นหลงั    หมายถงึ แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที ่
       ถูกตอ้งโดยแกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ 
       ถูกตอ้งจนถงึปัจจบุนั  

การชดเชยราคา     หมายถงึ การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วย 
       ลงทุนทีม่รีาคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง หรอืการจ่ายเงนิซึง่ม ี
       มลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบั 
       ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วย 
       ลงทุน  

บรษิทัย่อย     หมายถงึ บรษิทัจ ากดัทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถอืหุน้ไม่น้อยกว่า 
       รอ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั  
       จ ากดันัน้  

กจิการ      หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีม่ ี
       หลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชน  
       จ ากดั  

สถาบนัการเงนิ     หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของ 
       สถาบนัการเงนิ  

สมาคม      หมายถงึ สมาคมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตและจด 
       ทะเบยีนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยม ี  
       วตัถุประสงคเ์พื่อท าการสง่เสรมิและพฒันาธุรกจิหลกัทรพัย ์
       ประเภททีเ่กีย่วกบัการจดัการลงทุน อาคาร 

บรษิทัประกนัชวีติ  หมายถงึ ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิประกนัชวีติตามกฎหมายว่า
ดว้ยการประกนัชวีติและไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ
หลกัทรพัยป์ระเภทการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์การคา้
หลกัทรพัย ์หรอืการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน 
ซึง่บรษิทัจดัการแต่งตัง้/ยนิยอมใหเ้ป็นผูส้นบัสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ ในการท า
รายการลงทุนในฐานะตวัแทนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแบบไม่
เปิดเผยชื่อทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account)  

กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน  หมายถงึ กรมธรรมท์ีบ่รษิทัประกนัชวีติออกใหผู้เ้อาประกนัภยั เพื่อเป็น
หลกัฐานว่า ผูเ้อาประกนัภยัและ บรษิทัประกนัชวีติไดม้กีารท า
สญัญาประกนัชวีติและสญัญาการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมี
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การตกลงว่าผูเ้อาประกนัภยัจะช าระค่าเบีย้ประกนัชวีติใหแ้ก่ 
บรษิทัประกนัชวีติส าหรบัการใหค้วามคุม้ครองต่อการมรณะหรอื
การจ่ายเงนิเมื่อมกีารทรงชพี และผูเ้อาประกนัภยัจะช าระเงนิค่า
หน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโดยผ่านบรษิทัประกนั
ชวีติ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.    หมายถงึ  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   หมายถงึ  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  

ธนาคารพาณิชย ์    หมายถงึ  ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์

กลุ่มกจิการ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภา
วชิาชพีบญัชกี าหนดใหจ้ดัท างบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ  กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตาม
กฎหมายว่าดว้ยธนาคารแหง่ประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ  กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี หมายถงึ  กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ัง้ขึน้เพื่อสง่เสรมิการพฒันาตลาด
พนัธบตัรสกุลเงนิทอ้งถิน่ในภมูภิาคตามโครงการจดัตัง้กองทุน
พนัธบตัรเอเชยีระยะทีส่อง (Asian Bond Fund 2) ตามมติ
ของทีป่ระชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชกิ Executives Meeting 
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

กองทุนรวมวายุภกัษ ์ หมายถงึ  กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

กองทุน AI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทีม่ใิช่รายย่อย (Accredited Investor 
Mutual Fund) 

กองทุน buy & hold หมายถงึ  กองทุนรวมทีมุ่่งเน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิที่
ลงทุนไวจ้นครบก าหนดอายขุองทรพัยส์นิ หรอืครบอายุของ
รอบการลงทุนของกองทุนรวม หรอืครบอายขุองกองทุนรวม 

กองทุน CIS  ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็น
โครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme)  
ทัง้นี้ ไมว่่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปู
อื่นใดแต่ไม่รวมถงึกองทุน Property กองทุน iInfra และ
กองทุน Private Equity ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุน exchange traded fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

กองทุน infra หมายถงึ  รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน
ของประเทศต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก ่

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย
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หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่า
ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนใน
ลกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 
1. ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะจดัตัง้ใน
รปูบรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน LTF หมายถงึ  กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน property หมายถงึ  กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบ 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร
จดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  
(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง หมายถงึ  การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็น
คู่สญัญาใน derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
1.  ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็ก าไร 

(speculate) 
2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของ 
     ทรพัยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 
4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่า 
เงนิฝาก 

หมายถงึ  ทรพัยส์นิดงันี้ 
1.  เงนิฝาก เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอื่นทีม่ลีกัษณะ  
     ท านองเดยีวกบัเงนิฝาก  
2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อ 
     การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคาร 
     ออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ  ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะที่
เทยีบเคยีงไดก้บัเงนิฝาก โดยคูส่ญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผู้
ฝากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคู่สญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงได้
กบัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จ านวน ณ เวลาใด ๆ 

ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 
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ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ  ดชันีทีจ่ดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หมายถงึ  ตราสารทางการเงนิทีม่เีงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

ตราสารภาครฐัไทย หมายถงึ  ตราสารดงันี้ 
1.  ตัว๋เงนิคลงั   
2.  พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.   
3.  พนัธบตัร B/E P/N ศุกกู หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลงั 
     หรอื กองทุนฟ้ืนฟูเป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ หมายถงึ  ตราสารทีม่รีปูแบบท านองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยที่
รฐับาลต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอื
หน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหว่าง
ประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ ้าประกนั แต่ไม่รวมถงึตราสารที่
ออกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III หมายถงึ  ตราสารเพื่อการนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่ว่า
ตามกฎหมายไทยหรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจาก
หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลสถาบนัการเงนิของ Basel 
Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซือ้ขาย 
หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

หมายถงึ  ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพื่อการซือ้ขาย
หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
1.  มกีารรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอ  
    ซือ้หลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 
2.  มกีารก าหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่ก าหนด

เกีย่วกบัวธิกีารในการซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการ
ล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชดุ้ลยพนิิจในการจดัการ
ซือ้ขายเป็นประการอื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมที่
จะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ  ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ  บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการ
จดัการกองทุนรวม หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการ
อนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้น SET 

บรษิทัย่อย หมายถงึ  บรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบ
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การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและ
เปิดเผยล่าสดุ  ทัง้นี้ หากไม่มงีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

บรษิทัใหญ่ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบ
การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและ
เปิดเผยล่าสดุ  ทัง้นี้ หากไม่มงีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

แบบ filing หมายถงึ  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่
ก าหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดประเภท
หลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ  ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการช าระหนี้ตามตราสารทางการเงนิใน
ฐานะผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้า
ประกนั แลว้แต่กรณี 

มตพิเิศษ หมายถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้
ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวน
หน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่สง่หนงัสอืแจง้มติ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตเิสยีงขา้งมาก หมายถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวน
หน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่สง่หนงัสอืแจง้มตแิละมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

หน่วย CIS หมายถงึ  หน่วยของกองทุนอยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี้  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ     

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร
จดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภท
สถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย infra หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยู่
ในรปูแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย  
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ย 
ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทนุ 
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2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมาย ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุน
ในลกัษณะ ท านองเดยีวกบักองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 
1.  ทัง้นี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย property หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่
ในรปูแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร
จดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม    
     กฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธรุกรรมในตลาดทุน 
3.  foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ  หุน้กูท้ีม่กี าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อก
หุน้กู ้

B/E หมายถงึ  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ  ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่ ี
การเผยแพร่อย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการ
ลงทุนของกองทุนนัน้ 

CIS operator หมายถงึ  บคุคลดงันี้ 
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
     หรอื 
2.  ผูท้ าหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการที่
ลงทุน 

counterparty limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีคู่่สญัญา 

CRA หมายถงึ  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ที่
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน เวน้แต่ทีก่ าหนดไวเ้ป็นการ
เฉพาะในภาคผนวก 5 สว่นที ่5 

credit derivatives หมายถงึ  derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้น
เครดติของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคู่สญัญา
ฝ่ายหนึ่งไปยงัคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดย
คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งซึง่มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิใหแ้ก่
คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเมื่อเกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการช าระหนี้ 
(credit event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะ
ไดร้บัผลตอบแทนหรอืค่าธรรมเนียมส าหรบัการมภีาระผกูพนั
ดงักล่าว 
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credit event หมายถงึ  เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตามที่
ระบุในขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

credit rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิ
ความสามารถในการช าระหนี้ตามตราสารหรอืสญัญา 

currency risk หมายถงึ  ความเสีย่งดา้น FX 

delta หมายถงึ  อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอื
สญัญา กบัราคา underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่
กรณี 

derivatives หมายถงึ  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

derivatives on organized exchange หมายถงึ  derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

discount rate หมายถงึ  อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช ้
ในการค านวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ  ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

foreign REIT หมายถงึ  กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้นี้ ไมว่่ากองทรสัตห์รอืกองดงักล่าวจะ
จดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

FX หมายถงึ  อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS หมายถงึ  ประเทศกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong 
Subregion) ซึง่ไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจนี 
(เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

group limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ โดยการน า
อตัราสว่นการลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการมา
ค านวณรวมกนั 

guarantor rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง 
ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั 

international scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
ระหว่างประเทศ 

investment grade หมายถงึ  credit rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

IOSCO หมายถงึ  International Organization of Securities Commissions 

IPO หมายถงึ  การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก 
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(Initial Public Offering) 

issue rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

issuer rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

market price หมายถงึ  มลูค่าตามราคาตลาด 

MF หมายถงึ  กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF หมายถงึ  กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

national scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
ภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ  มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

net exposure หมายถงึ  มลูค่าการลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไมว่่าเป็นการลงทุนโดยตรง
หรอืโดยออ้มผ่านการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่ห้
ผลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กบัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมี
ความเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

Non-retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภท
สถาบนั ซึง่อยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อ
ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

notional amount หมายถงึ  มลูค่าตามหน้าสญัญาของ derivatives 

obligation หมายถงึ  ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม credit 
derivatives อา้งองิถงึ (obligation category & obligation 
characteristics) 

options หมายถงึ  สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนยิาม “สญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

OTC derivatives หมายถงึ  derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives  

P/N หมายถงึ  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

portfolio duration หมายถงึ  อายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการค านวณ 
ค่าตามมาตรฐานสากล 

product limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ 

PVD หมายถงึ  กองทุนส ารองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

regulated market หมายถงึ  ศนูยก์ลางทีจ่ดัช่องทางการสือ่สารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กดิการ
เจรจาต่อรองซือ้ขายตราสารระหว่างกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลู
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ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดงักล่าวอยู่ภายใต้
การก ากบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากบั
ดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบั
หลกัทรพัย ์

repo หมายถงึ  ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (repurchase agreement) 

retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทัว่ไป (retail Mutual Fund) 

reverse repo หมายถงึ  ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase 
agreement) 

SBL หมายถงึ  ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 
(Securities Borrowing and Lending) 

securities lending หมายถงึ  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

SET หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

share warrants หมายถงึ  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

single entity limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 

SIP หมายถงึ  Specific Investment Products 

SN หมายถงึ  ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

sovereign rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตรา
สารมถีิน่ทีอ่ยู่ ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินดัช าระ
หนี้ของรฐับาลของประเทศนัน้ 

TBMA หมายถงึ  สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
Association) 

TSFC หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการ
ใหส้นิเชื่อเพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance 
Corporation) ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

TSR หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable 
Subscription Right) 

underlying หมายถงึ  สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

WFE หมายถงึ  World Federation of Exchanges 
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1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้ 

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

1.3. ชื่อย่อ :  PRINCIPAL APDI  

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้  

1.6. การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด  

1.7. อายโุครงการ : ไม่ก าหนด 

1.8. อายโุครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายุเป็นชว่งเวลา) : ไมม่ ี 

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่ม ี

1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทนุเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11. ลกัษณะโครงการ :  เสนอขายในไทย 

 2. จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอ 
     ขาย :  

2.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 2,500,000,000.00 บาท  

2.2. เงื่อนไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวน เงนิทุนของ
โครงการไดไ้ม่เกนิ 225 ลา้นบาท 

หากบรษิทัจดัการน าเงนิไปลงทนุในต่างประเทศแลว้เกนิกว่ารอ้ยละ 75 ของวงเงนิทีไ่ดร้บัการจดัสรรใหส้ามารถน าเงนิ
ไปลงทุนในต่างประเทศ บรษิทัจดัการสงวนสทิธขิอวงเงนิเพิม่เตมิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และเสนอ
หน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมายอื่นใด ตลอดจนสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีนได ้โดยไม่ต้องขอมติ
ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิกองทุนหรอืไม่กไ็ด ้โดยขึน้อยู่กบัดุลพนิจิของบรษิทัจดัการ โดยถอืว่าไดร้บั
ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีที ่ 

(1)  บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรอืไมม่ตีราสารทีส่ามารถ
ลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(2)  กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงในเรื่องกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ  

(3)  กรณีทีไ่ม่สามารถลงทุนในกองทนุ CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศ
มาเลเซยีได ้หรอืไม่สามารถสรรหา และ/หรอืลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ทีม่นีโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์และ/หรอืนโยบายการลงทุนของโครงการไดเ้หมาะสม  

(4)  กรณีทีก่องทุนรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพยีงพอต่อการจดัตัง้กองทุนเพื่อสง่เงนิไป
ลงทุนในต่างประเทศ 

(5)  กรณีมเีหตุใหเ้ชื่อว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

2.3. มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10 บาท  

2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 250,000,000 หน่วย  
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2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท  

2.6. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 5,000 บาท  

2.7. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 5,000 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 :  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จ านวนมูลค่าขัน้ต ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถ้าม)ี ให้กบัผูส้ ัง่ซื้อ 
หรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อ
เป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อย่างไรกต็าม บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อและ/
หรอืขายคนืหน่วยลงทุนได ้โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ เพื่อรองรบัรายการสง่เสรมิการขาย
หรอืบรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลย
พนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ โดยหากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไข
ดงักล่าวบรษิัทจดัการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบรษิัทจดัการ และ/หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิัทจดัการ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุน
ในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน 

3.1  วตัถุประสงคข์องโครงการ : 

เป็นทางเลอืกใหแ้ก่ผูล้งทุนทีต่้องการลงทุนไปยงัต่างประเทศ และตอ้งการสรา้งโอกาสในการรบัผลตอบแทนทีด่จีาก
การมุ่งลงทุนในตราสารแห่งทุนในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ยกเว้นญี่ปุ่ น) แต่อย่างไรกต็ามในช่วงที่สถานการณ์ไม่
เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารทุน กองทุนอาจปรบัสดัส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรอื
ตราสารหนี้อื่นๆได ้ ทัง้นี้ กองทุนจะน าเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว ซึง่จะ
สง่ผลใหม้ ีnet exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดงักล่าว คดิเป็นอตัราเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุน  ส่วนที่เหลือลงทุนในหลกัทรพัย์อื่นใดที่ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต.  

3.2. ประเภทกองทุนรวมตามนโยบายการลงทุน :  ตราสารทุน 

   3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

      - กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
           ชื่อกองทุนหลกั : CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 
           กองทุนหลกัจดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศ : มาเลเซยี (MALAYSIA) 
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3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ: กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : ไม่ม ี 

3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 

      3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า : การลดความเสีย่ง (Hedging)  

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน  

3.8. กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style)  

      มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่นไหวตามดชันชีีว้ดั และบางโอกาสอาจสรา้งผลตอบแทนสงูกว่าดชันีชีว้ดั 

3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark)  

      ดชันี MSCI AC Asia-Pacific ex Japan สดัสว่น (%):100.00 

      หมายเหตุ: 

การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกบัดชันี MSCI AC Asia  Pacific ex Japan โดยอตัราผลตอบแทน       
ขา้งตน้ จะปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่น เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน  

ดชันี MSCI AC Asia  Pacific ex Japan เป็นดชันีประเภทหนึ่งที่ค านวณผลตอบแทนแบบสะสมตามช่วงเวลา
ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานของรายชื่อหลักทรัพย์ต่างๆที่ถูกคัดเลือก โดย MSCI (Morgan Stanley Capital 
International)  ตัง้ต้นฐานดชันีที่ 100 เมื่อวนัที่ 31 ธนัวาคม 2530 ดชันีดงักล่าวเป็นดชันีแบบถ่วงน ้าหนักด้วย
มลูค่าตลาดทีป่รบัฟรโีฟลตแลว้ ออกแบบมาเพื่อวดัผลงานของตลาดทุนของสมาชกิ 12 ประเทศในภูมภิาคเอเชยี
แปซฟิิคไม่รวมญีปุ่่ น เหมาะสมกบัการวดัผลด าเนินงานเปรยีบเทยีบแบบวงกวา้ง  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิัทจดัการเหน็ควรและเหมาะสม
ซึง่อยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหน้า
อย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าว
ผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการ
ตดัสนิใจลงทุนได ้

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษิทั
จดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผลการ 
ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชี้วดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่้ออกตวัดชันีของ
ตวัชี้วดัไม่ได้จดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิัทบรษิัทจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุน
สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่
จดทะเบยีนในประเทศมาเลเซยี เพยีงกองทุนเดยีว ซึ่งกองทุนหลกั (Master Fund) มนีโยบายจุดมุ่งหมายในการ
บรหิารจดัการผลตอบแทนของกองทุนใหม้เีสถยีรภาพและเชงิบวกจากการลงทุนในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ยกเวน้
ประเทศญี่ปุ่ น) กองทุนจะลงทุนในบรษิทัจัดตัง้, จดทะเบยีน, และ/หรอื มกีารด าเนินการส่วนใหญ่ในภูมภิาคเอเชยี
แปซฟิิก (ยกเวน้ประเทศญีปุ่่ น) ในส่วนของบรษิทัจดทะเบยีน จะต้องมกีารซือ้ขายในต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ 
WFE ด้วยเช่นกนั โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุ้นที่มกีารจ่ายเงนิปันผลสูงและให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ มกีาร
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จ่ายเงนิปันผลสม ่าเสมอ มแีนวโน้มในการเติบโตสูงเมอืเทียบกบัตลาดโดยรวม นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนใน
บรษิทัทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตทีด่ ีและผูจ้ดัการกองทุนไดเ้ลง็เหน็ถงึการจ่ายเงนิปันผล/ผลตอบแทนทีด่ใีนอนาคต  

อย่างไรกต็ามในกรณีทีต่ลาดตราสารทุนมคีวามผนัผวนหรอืในช่วงที่สถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนในตรา
สารทุน เช่น การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง เป็นตน้ ผูจ้ดัการกองทุนอาจปรบัสดัสว่นการลงทุน ไปลงทุนในตราสาร
ทางการเงนิ และ/หรอืตราสารหนี้อื่นๆไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ โดยตราสารหนี้ทีก่องทุนลงทุน
จะต้องไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืไม่ต ่ากว่า BBB โดย Fitch หรอื
เทยีบเท่า S&P หรอื Moody’s โดยผูจ้ดัการกองทุนจะปรบัลดสดัส่วนการลงทุนของตราสารทีม่คีวามเสี่ยงสูง เช่น 
ตราสารทุน และเพิม่สดัส่วนการลงทุนในตราสารที่มสีภาพคล่อง เช่น ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝาก เพื่อ
เป็นการปกป้องเงนิลงทุนของกองทุน 

กลยุทธก์ารจดัสรรการลงทุนของกองทุน ดงันี้ 

• สดัสว่นการลงทุนในตราสารทุนอยู่ระหว่างรอ้ยละ 70-98 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ

• สดัสว่นการลงทุนในตราสารหนี้สงูสดุไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ

• สดัสว่นการลงทุนในสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอย่างน้อยรอ้ยละ 2 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธเิพื่อรกัษาสภาพคล่อง 
      ของกองทุน 

ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 
ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศมาเลเซยี ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนม ีnet exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดงักล่าว โดย
เฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  

ส่วนทีเ่หลอือาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศที่มลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตาม
กฎหมายไทย ที่มอีายุของตราสารหรอืสญัญา หรอืระยะเวลาการฝากเงนิ แล้วแต่กรณี ที่มอีายุไม่เกนิ 1 ปี โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อส ารองเงนิไวส้ าหรบัการด าเนินงาน รอการลงทุน หรอืรกัษาสภาพคล่องของกองทุน และบรษิัท
จดัการอาจจะลงทุนในเงนิฝากต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิี
อื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น โดยขึน้อยู่
กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึง่พจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 
ทศิทางของค่าเงนิ, ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นต้น อย่างไรกต็ามหากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่า การ
ป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรอืท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสยี
ประโยชน์ทีอ่าจไดร้บั ผูจ้ดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้

ทัง้นี้ จะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (structured note) รวมถงึตรา
สารที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรอืผู้ออก ( issue/issuer) ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment 
grade) และตราสารทีไ่ม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (unrated securities) และตราสารทุนของบรษิทัทีไ่ม่ได้
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted securities) 

อน่ึง ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถเขา้ลงทุนในกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ทีจ่ด
ทะเบยีนในประเทศมาเลเซยีได ้หรอืกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนดงักล่าว ไม่เหมาะสม
อกีต่อไป เช่น กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มนีโยบายการ
ลงทุนใกลเ้คยีงกนัอย่างมนีัยส าคญั หรอืตดิต่อกนัเป็นระยะเวลานาน หรอืขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลงอย่าง
มนีัยส าคญั จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรอืค่าใช้จ่าย หรอืการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
หนังสอืชี้ชวนหรอืโครงการ หรอืเมื่อกองทุนต่างประเทศกระท าความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่
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ก ากบัดูแลกองทุนต่างประเทศ หรอืเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีนทีส่่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนในฐานะ
ผูล้งทุน หรอืในกรณีทีม่กีองทุนอื่นทีม่นีโยบายใกลเ้คยีงกนัและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบรษิทั
เหน็ว่าการยา้ยไปลงทุนในกองทุนดงักล่าวเป็นผลดต่ีอผลการด าเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าเงนิไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มนีโยบายการ
ลงทุนสอดคลอ้งหรอืใกลเ้คยีงกบั กองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ทีจ่ดทะเบยีนใน
ประเทศมาเลเซยี โดยถือว่าได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยแลว้ ซึ่งในการพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนัน้ 
บรษิทัจดัการจะพจิารณาโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะมหีนงัสอืแจง้
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนทีจ่ะน าเงนิไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ
อื่นอย่างไรกต็ามหากบรษิัทจดัการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มนีโยบายสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของ
โครงการ บรษิทัจดัการอาจยกเลกิกองทุน หรอืด าเนินการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเปลีย่นแปลงนโยบายการ
ลงทุนกไ็ด ้  

ในกรณีทีก่องทุนหลกั มกีารเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอื่น ที่ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. 
หรอื การลงทุนของกองทุนหลกัไม่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาท ิกองทุนอาจ
ลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted securities) ในสดัสว่นไม่เกนิรอ้ยละ 
10 ของมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุน และตราสารหนี้ที่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือภายในประเทศ (Local 
rating) จากสถาบนัจดัอนัดบัทีไ่ม่ไดร้บัการยอมรบัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่เมื่อนบัรวมแลว้อตัราสว่น
การลงทุนดงักล่าวอาจสูงกว่าเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บรษิัทจดัการ จะท าการติดตาม
สดัส่วนการลงทุนใน Unlisted securities และตราสารหนี้ที่ได้รบัการจดัอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศ 
(Local rating) จากสถาบันจัดอนัดบัที่ไม่ได้รบัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะปรบัลด
สดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลกั รวมทัง้ถอืครองเงนิสดหรอืตราสารทีม่คีุณภาพดทีัง้ในและ/หรอืต่างประเทศเพิม่
มากขึน้ เพื่อใหส้ดัสว่นการลงทุนในส่วนดงักล่าวของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้
ไม่เกนิกว่าเกณฑ์ของส านักงานก.ล.ต. ก าหนด คอื เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผูส้ ัง่จ่าย ผู้รบัรอง ผู้รบัอาวลั ผู้สลกั
หลงั ผูค้ ้าประกนั หรอืคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และเมื่อรวมกนัทัง้สิน้
ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี้ โดย
บรษิัทจดัการจะด าเนินการควบคุมและติดตามสดัส่วนการลงทุนของกองทุนอย่างเขม้งวด โดยทางกองทุนหลกั
จะแจง้สดัส่วนการลงทุนมาใหท้างบรษิทัจดัการทราบและเพื่อควบคุมอตัราสว่นดงักล่าวเป็นรายสปัดาห ์ทัง้นี้ หาก
บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการปรบัสดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลักของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย 
แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิตี้ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และ/หรือไม่เป็นผลประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนกองทุนหลกัในต่างประเทศ (Master Fund) จาก CIMB-Principal 
Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย เป็นกองทุนต่างประเทศอื่นที่มนีโยบาย
การลงทุนเหมอืนหรอืใกลเ้คยีงกนัและเป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษิัทจดัการจะมี
หนังสอืแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วนั หรอืขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้ได ้โดยใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้   

ในกรณีเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ และปรากฎว่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางทีก่องทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอรไ์ปลงทุนมกีารลดลง  

(1) มฐีานะการลงทุนสุทธขิองกองทุนต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชน้ีอยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอร ์
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(2) มฐีานะการลงทุนสทุธใินหน่วยของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชตีัง้แต่รอ้ยละ 80 ขึน้ไปของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอร ์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มวีตัถุประสงค์
การลงทุนในท านองเดยีวกบักองทุนรวมดชันีหรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ 

การลดลงของมลูค่าทรพัยส์นิใหห้มายความถงึการลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกนิกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทาง 

(2) ยอดรวมของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางดงักล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใดตดิต่อกนั
คดิเป็นจ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางนัน้ 

เงื่อนไข ในกรณีทีก่องทุนหลกัมมีลูค่าทรพัยส์นิสทุธลิดลงในลกัษณะดงักล่าวบรษิทัจดัการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) แจง้เหตุทีก่องทุนหลกัมมีูลค่าทรพัยส์นิลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการขอบรษิทัจดัการกองทุนรวม โดย
ค านึงถงึประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมใหส้ านักงานและผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วนั
ท าการนบัแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

(2) ปฎิบตัิตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ให้แล้วเสรจ็ภายใน 60 วนันับแต่วนัที่มีการเปิดเผยข้อมูลของ
กองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

(3) รายงานผลการด าเนินการใหส้ านกังานทราบภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ 

(4) เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน
รบัรู้และเข้าใจเกี่ยวกบัสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี้ บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องด าเนินการให้บุคลากรที่
เกีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย   

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะด าเนินการใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการดงักล่าว 

ทัง้นี้ ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (2) บรษิทัจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านกังาน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิใ์นกรณีทีม่กีารด าเนินการเปลีย่น/โอนยา้ย/เลกิกองทุน กองทุนจะยกเวน้ไม่น าเรื่องการ
ลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน มาบงัคบัใชใ้นช่วงด าเนินการคดัเลอืก และ/หรอื เตรยีมการลงทุน และ/หรอื 
เลกิกองทุนดงักล่าว 
รายละเอยีด กองทุน  

CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

ชื่อ : CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 

ประเภท : กองทุนตราสารทุน 

อายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

วนัจดัตัง้กองทุน : 9 กนัยายน 2558 

สกุลเงนิของกองทุน : ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (USD) 

ซือ้ขาย Dealing : ทุกวนัท าการของประเทศมาเลเซยี 

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

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

Website  : www.principal.com.my/ 

 

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
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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นโยบายการลงทุน                 :  

กองทุนมีจุดมุ่งหมายในการบรหิารจดัการผลตอบแทนของกองทุนให้มีเสถียรภาพและเชิงบวกจากการลงทุนใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่ น) กองทุนจะลงทุนในบริษัทจัดตัง้, จดทะเบียน,  และ/หรือ มีการ
ด าเนินการส่วนใหญ่ในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ยกเวน้ประเทศญี่ปุ่ น) ในส่วนของบรษิทัจดทะเบยีน จะต้องมกีารซื้อ
ขายในต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE ด้วยเช่นกนั โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุน้ทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลสูง
และให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ มกีารจ่ายเงนิปันผลสม ่าเสมอ มแีนวโน้มในการเตบิโตสูงเมอืเทยีบกบัตลาดโดยรวม 
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในบรษิทัทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตทีด่ ีและผูจ้ดัการกองทุนไดเ้ลง็เหน็ถงึการจ่ายเงนิปัน
ผล/ผลตอบแทนทีด่ใีนอนาคต 

อย่างไรกต็ามในกรณีทีต่ลาดตราสารทุนมคีวามผนัผวนหรอืในช่วงทีส่ถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสาร
ทุน เช่น การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง เป็นต้น ผูจ้ดัการกองทุนอาจปรบัสดัส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทาง
การเงนิ และ/หรอืตราสารหนี้อื่นๆได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ  โดยตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุน
จะต้องได้รบัการจดัอนัดับความน่าเชื่อถอืจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือไม่ต ่ากว่า BBB โดย Fitch หรอื 
อนัดบัความน่าเชื่อถอื S&P หรอื Moody’s หรอืเทยีบเท่า โดยผูจ้ดัการกองทุนจะปรบัลดสดัส่วนการลงทุนของตรา
สารทีม่คีวามเสีย่งสงู เช่น ตราสารทุน และเพิม่สดัสว่นการลงทุนในตราสารทีม่ีสภาพคล่อง เช่น ตราสารทางการเงนิ 
และ/หรอืเงนิฝาก เพื่อเป็นการปกป้องเงนิลงทุนของกองทุน 

กลยุทธก์ารจดัสรรการลงทุนของกองทุน ดงันี้ 

• สดัสว่นการลงทุนในตราสารทุนอยู่ระหว่าง 70-89 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ

• สดัสว่นการลงทุนในตราสารหนี้สงูสดุไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ

• สดัส่วนการลงทุนในสนิทรพัย์ที่มสีภาพคล่องอย่างน้อยร้อยละ 2 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิพื่อรกัษาสภาพ
คล่องของกองทุน 

ผูจ้ดัการกองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์(Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการลงทุน ทัง้นี้ ต้องเป็นไป
ตามเกณฑท์ี ่Securities Commission Malaysia ก าหนด 

การจ่ายเงนิปันผล : ม ี 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยของกองทุนรวม  

ค่าสมคัร (Application Fee)            : 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 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 

  (ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 1.5 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV)) 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี   : ไม่เกนิรอ้ยละ 0.08 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 

    (ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 0.05 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV)) 

หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่                   : www.principal.com.my 

กองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร ์เป็นกองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (Retail fund) และไมใ่ช่กองทุนรวมประเภทเฮด็จฟั์นด ์(Hedge fund) ทีม่หีน่วยงานก ากบัดแูลดา้น
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หลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of Securities 
Commission (“IOSCO”) 

3.12.  รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศ ซึง่จะสง่ผลใหก้องทุนม ีnet exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความเสีย่งต่างประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  

        3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ 

บรษิทัจดัการอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ใหค้วาม
เหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหา 
ดอกผลโดยวธิอีื่น  

ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 

1.  ตราสาร TS  หมายความว่า   ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัย์สนิในส่วนอื่นของข้อ 
3.13.1 ซึง่มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 

1.1  ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

1.2  สามารถเปลี่ยนมือได้  (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรบัโอนสทิธเิรยีกร้องในตราสารได้ตามวธิกีารที่กฎหมายก าหนด 
หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3 มขีอ้มูลเกีย่วกบัตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ บลจ. 
สามารถเขา้ถงึได้เพื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มูล
ราคาทีส่ะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวต้องอา้งองิจากแหล่งขอ้มูลทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท า
ตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 

2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อช าระหนี้การค้า  B/E                     
หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2  ธนาคารออมสนิ  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ 
ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 
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ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   

 ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
 1. กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย 

1.1  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS 

ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
1.1.2  ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักล่าวต้องมนีโยบายการลงทุนดงันี้ 

(ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  
1.1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได้ 
1.1.2.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 
1.1.2.3  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  
1.1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ

กองทุนนัน้ 
1.1.3  ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุน

รวมฟีดเดอร ์ 
1.2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในสว่นที ่2 ขอ้ 1.1 

1.2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS 
ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.2.2  จดทะเบยีนซือ้ขายใน SET 

ส่วนท่ี 3 : ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอื
หลายอย่าง ดงันี้ 
1.1  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
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 ในกรณีที่ derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาที่อา้งองิดงักล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบัน (Spot Price) หรือราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ 
underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นทีย่อมรบั
อย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื่อ 
2.1  กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่าง

ชดัเจนในโครงการ 
2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

2.2.1  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives on 
Organized Exchange) 

2.2.2  กรณีเป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (OTC 
Derivatives) ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นธนาคารพาณิชย ์ธนาคารทีม่ี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรอืผูค้า้สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสิน้สดุลง สนิคา้นัน้ 
ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าที ่
สง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 
 บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระที่

กองทุนอาจตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives 
นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

4. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 
 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง 

การลงทุนใน derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 
 บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 

5.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่
15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ให้
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

5.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนียัส าคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่าย
หนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
  
3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

บรษิัทจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.. ก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต..หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วาม
เหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิ่มเตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผล
โดยวธิอีื่น 
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ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรอืเป็นการท า
สญัญาในประเทศทีม่หีน่วยงานก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO 
หรอืทีม่กีารซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขาย
ใน GMS 

ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1.  ตราสาร TS หมายความวา่ ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในสว่นอื่นของขอ้ 3.13.2 ซึง่
มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 
1.1  ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 
1.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทนุได้

ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนดหรอืมเีงื่อนไขให้
กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรบัปรงุเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ บลจ. 
สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาที่
สะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกั
วชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 

2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ B/E                     
หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2  ธนาคารออมสนิ  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ทัง้
จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  ในต่างประเทศ 

 ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
 1.  กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 

1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS 
1.1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS 

ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
1.1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศ ทีก่ ากบั
ดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO  
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หรอืเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูล 
ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO 

1.1.2.3 ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ  กองทนุ CIS 
ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล การออก การเสนอขาย 
และการจดัการส าหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุนรายย่อยของประเทศนัน้  

1.1.3 ประเทศทีก่ ากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุน อย่าง
เพยีงพอ  ทัง้นี้ ตามรายชื่อประเทศทีส่ านกังานก าหนด 

1.1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมี
การจ ากดัการกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ 
และมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็น
กองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแทง่) 
1.1.4.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของ MF นัน้  ทัง้นี้ หลกัเกณฑด์งักล่าวไมใ่ชก้บั
กรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 

1.1.4.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

1.1.4.3 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit  ของ 
MF นัน้ 
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที ่MF ลงทุน ตอ้งเป็นกองทุนทีมุ่่งเน้นลงทุน ใน
ทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทุนได ้และเมื่อน า
ทรพัยส์นิทีไ่ม่สามารถลงทุนไดม้าค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้จะตอ้งไม่เกนิ
รอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดงักล่าว 

1.1.5  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 
ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่
เป็นกรณีทีม่คีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านกังาน โดยก่อนการลงทนุ บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความจ าเป็น
และค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

1.2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในสว่นที ่2 ขอ้ 2.1 
1.2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS 

ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
1.2.2  จดทะเบยีนในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

    ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศของ  
   ผูร้บัฝาก ดงันี้ 

   1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

   2. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
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   3. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

 1.  ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอื
หลายอย่างดงันี้ 
1.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
     ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคา

ปัจจบุนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี้ ราคาของ 
Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นที่
ยอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพรห่ลายดว้ย 

 2.   เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต่้อเมื่อ 
2.1 กรณี MFไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทนุไว้

อย่างชดัเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives on 
Organized Exchange) 

2.2.2  กรณีเป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (OTC 
Derivatives) ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบิคุคลทีไ่ดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่ยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลโดยหน่วยงานก ากบัดแูลดา้น
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

2.2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสิน้สดุลง สนิคา้
นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอื
มหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3.   หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (Cover Rule) 
บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ Derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน Derivatives 
นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

4.   หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง 
การลงทุนใน Derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5.   หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 
บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 
5.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุก

วนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักลา่วเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ให้
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนียัส าคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่าย
หนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
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3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ 

บรษิัทจดัการจะลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิของ
กองทุนรวม ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด
ดงัต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิัท
จดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 
ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment 
Grade แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบใุนขอ้ 3.13.1 สว่นที ่2 ขอ้ 1 หรอื 
3.13.2 สว่นที ่2 ขอ้ 1 

ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผู้
ออกตราสารมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตรา

สารทีร่ฐับาลเป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 
(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศ
หรอืผูม้ภีาระผกูพนัมภีูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลอืกใช ้Credit Rating แบบ National Scale ซึง่
ประเทศนัน้ตอ้งม ีsovereign rating อยู่ในระดบัที ่
Investment grade)  

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1  เป็นตราสารหนี้ ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย

ไทยหรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บั
อนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการ
เสนอขายหลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ ≤ 
397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน ทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะ
ตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตาม
ตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่า

ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใด 
จะสงูกว่า 
(1) 10%  หรอื 
(2) น ้าหนกัของตราสารทีล่งทุน 

 ใน Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด และ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า

แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment   

 Grade 
5.5 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 

วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่น
ระบบของ regulated market  

6 ทรพัยส์นิดงันี้  
6.1  ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย 

หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ
ตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการ
แกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็น
หลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.2  ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของ
บรษิทัดงักล่าวซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ
บรษิทัทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าให้
มกีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซือ้ขายใน SET 
หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.3  หุน้ทีอ่ยูใ่นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้
ขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย

ไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ 
หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บั

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน 

 Benchmark +   5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศ
ไทย) หรอืเป็นตราสาร   Basel III 

6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment 
grade 

6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน SET 

หรือในตลาดซื้ อขายหลักทรัพ ย์
ต่างประเทศ 

6.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการ
ทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ 
filing 

6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนั
ช าระหนี้  ≤ 397 วนั นบัแต่วนัที่
ลงทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 
6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  ผูม้ภีาระผกูพนั
ตามตราสารดงักล่าวตอ้ง บุคคลดงันี้ 
6.4.3.3.1   บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 

5.2.3.9 
6.4.3.3.2   สถาบนัการเงนิระหว่าง

ประเทศทีป่ระเทศไทย
เป็นสมาชกิ 

6.4.3.3.3   สถาบนัการเงนิ
ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ
ท านองเดยีวกบับคุคล                                               
ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 
6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 
397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียน
หรอือยู่ในระบบของ regulated market 

6.5  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั 
Investment Grade 
6.5.1 OTC Derivatives 

6.6 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 2 
หรอื 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขาย
หรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้ขาย
ในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัย ์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป
ของ SET หรือของตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุที่อาจท าใหม้กีารเพกิ
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET 
หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 5 
หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนด group limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 
2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่ม

กจิการเดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทาง
การเงนิ 
กบับรษิทัดงักล่าว  
      
 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แลว้แต่ 
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1)  25%  
(2)  น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุน 
      ใน Benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit 
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 
2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

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

นิตบิุคคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาใน
ต่างประเทศของนิตบิคุคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย 
หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะ

จดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
      (ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอน   
       กรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม reverse  
       repo หรอื securities lending หรอื  
       derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ีเวน้
แต่เป็น MF ทีม่อีายโุครงการ < 1 ปี   ใหเ้ฉลีย่
ตามรอบอายุกองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายกุองทุน  คงเหลอื 
≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่อีายุโครงการ ≥ 
1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1  B/E หรอื P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมอืแต่ MF ได้

ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารได้

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ตามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขให้ MF 
สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่ี
ระยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 3 ของสว่นน้ี แต่ไม่รวมถงึตราสาร
หนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
2.3.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ใน

สว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตาม
ผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity 
limit) 

2.3.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า 
investment grade หรอืไมม่ ีcredit rating 

3 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  
3.1  ทรพัย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ

ลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา 
(single entity limit) 

3.2  ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุนหรอื Basel   lII  
ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อก
ตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ามารถลงทนุได ้(non-
investment grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 
 

4 Derivatives ดงันี้ 
5.1  การเขา้ท าธุรกรรม Derivatives ทีม่วีตัถุประสงค์
เพื่อการลดความเสีย่ง (Hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่ 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไมม่ขีอ้ก าหนด
เกีย่วกบั product limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง 1.1   กรณีทีเ่ป็นการลงทุนของ MF  

 ทุกกองทุนรวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. 
รายเดยีวกนัตอ้งมจี านวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั < 
25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั
นัน้  

2 ตราสารหนี้ ตราสาร Basel III ของผูอ้อกรายใด
รายหนึ่ง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตราสาร
หนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1  ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน 
(financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั ้น 
ตามที่ เปิ ด เผยไว้ ใน งบการเงินส าห รับ รอบ
ระยะเวลาบญัชล่ีาสดุ  
ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่้ออกตราสารมหีนี้สนิทางการเงนิ
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 
ที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป  
และยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสุด บลจ. อาจน า
มูลค่าหนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบัมูลค่า
หนี้สนิทางการเงนิตามงบการเงนิล่าสุดด้วยก็ได้
โดยขอ้มูลหนี้สนิทางการเงนินัน้จะต้องเป็นขอ้มูล
ทีม่กีารเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีทีผู่อ้อก
ตราสารไม่มหีนี้สนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยในงบ
การเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสุด รวมถึง
กรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงนิในครัง้
แรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 
ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม
ข้อนี้ของผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  เว้นแต่ใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 
ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็น
ตราสารทีอ่อกใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดบั
ต ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ีcredit rating 
ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจดัการของ 
บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็น
รายครัง้  เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารไดม้กีารยื่น
แบบ  filing ในลักษณ ะเป็ น โครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที่
ออกโดยบุคคลดงันี้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกจิ

สถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อม แห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศ

ไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 
10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทย

เป็นสมาชกิ 
11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านอง

เดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหนึ่ง -  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ 

MF หรอื กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   
-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกัษณะ

ครบถ้วนดังนี้  โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน  
(1.1)  มขีนาดเลก็  
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 

หมายเหตุ: หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท า
งบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบั
สากล เช่น International FinancialReporting Standards (IFRS) หรอื United States  GenerallyAccepted 
Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเมือ่ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลี่ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป  บริษัทจัดการต้อง
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัที่ทรพัย์สนิขาดจดัส่งต่อ
ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับวนัที่เกดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไว้ที่บรษิทั
จดัการ 

(2)  จ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่
เกนิกว่า 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 6 ในสว่นนี้ 

(3)  เมื่อบรษิัทจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบัติ หรอืทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัิมีคุณสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลเกีย่วกบัชื่อ 
จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดังกล่าว รวมถึงวนัที่ได้จ าหน่ายทรพัย์สินนัน้ออกไปหรือวนัที่
ทรพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัส่งรายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนั
ท าการนบัแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัิให้เป็นไปตาม (2) บรษิัทจดัการต้อง
จดัท ารายงานขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุที่ไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว และจดัส่งรายงาน
ต่อส านกังาน และผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
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2.  ในกรณีที่ทรพัย์สนิในขณะที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิด้เกดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการต้อง
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไป
ตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลา
ดงักลา่วตลอดจน จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เติมในทรพัย์สนิที่เกนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนทีก่ าหนด 

(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
ส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นนี้ 

(ก)  ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตาม
ประเภททรพัยส์นิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใช้
เงนิ ตามอตัราสว่นการลงทุน (Product Limit) 

(ข)  ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณี
ตามขอ้ (3) (ก) เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 

(4)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงาน
ขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีส่ามารถแกไ้ขจน
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข)  บรษิัท
จดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน
ดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลา
ดงักล่าว 

(5)  ในกรณีที่กองทุนมหีุ้นของบรษิัทใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมสี่วนได้เสียใน
กจิการทีล่งทุน (Concentration Limit) ตามทีก่ าหนดในสว่นที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) 
และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ดว้ย 

(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บั
การผ่อนผนัจากส านกังาน 

(ข)  ลดสดัส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคุม หรือยื่นค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีที่
ทรพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอื
เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่้องท าค าเสนอซือ้ 

ความในขอ้ 2 มใิหน้ ามาใชก้บักองทุนรวมฟีดเดอร ์ในสว่นทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของ
กองทุนต่างประเทศทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration 
limit) โดยใหด้ าเนินการตามทีก่ าหนดในขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 แลว้แต่กรณี 

3. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ก่อนวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
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เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 
วนัท าการตดิต่อกนั 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานดงักล่าวต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลา
ดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  

(2)  หา้มมใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการเพื่อขยายวงเงนิส าหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมฟีดเดอรด์งักล่าว
ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวก้บัส านกังานแลว้ จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศจะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนด 

(3)  ในกรณีทีม่กีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศทีม่ผีูร้บัผดิชอบการบรหิาร
จดัการกองทุนดงักล่าวเป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม และมกีารเรยีกเกบ็
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอรห์รอืผูถ้อืหน่วยลงทุนในลกัษณะทีซ่ ้าซอ้นกบักองทุน
รวมหรอืกองทุนต่างประเทศ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
เกีย่วกบัความสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงดงักล่าว รวมถงึเหตุผลและความจ าเป็นในการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่ายนัน้ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

(4)  ในกรณีทีอ่ตัราสว่นการลงทนุของกองทุนรวมฟีดเดอรเ์ป็นไปตามทีก่ าหนดแลว้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจดัท า
รายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว  รวมถงึวนัทีอ่ตัราสว่นเป็นไปตามที่
ก าหนด และจดัสง่รายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีอ่ตัราสว่นการลงทุนเป็นไปตามที่
ก าหนดนัน้”   

4. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้หลงัวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 
วนัท าการตดิต่อกนั 

(1)  ด าเนินการตามขอ้ 3 (1) 

(2)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 
แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลา 180 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว   

(3)  หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถแกไ้ขอตัราสว่นการลงทุนได ้ใหจ้ดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จ านวน 
อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีอ่ตัราสว่นเป็นไปตามทีก่ าหนด และจสั่งรายงานดงักล่าว
ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 4 (2)  

      ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนได ้ห้ามมใิห้บรษิัทจดัการกองทุนรวม   
   ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนด และให้ 

    บรษิัทจดัการกองทุนรวมจดัท ารายงานตามข้อ 4(3) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการ  
 ลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบก าหนด 
 ระยะเวลาตามขอ้ 4 (2) 

5. ในกรณีที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่  
 เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 หรอื 3 หรอื 4 แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียู่เดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 
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6.  ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บริษัทจดัการสามารถใช้ดุลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงานเกี่ยวกบัการด าเนินการของบรษิัทจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน  บรษิัทจดัการสามารถ
ด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเมือ่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีที่กองทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิัท
จดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1.1 จดัท ารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทั
จดัการ 

1.2 ด าเนินการแกไ้ขใหส้ดัสว่นการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลีย่นแปลง   
     ประเภทของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในสว่นนี้ 

2.  ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทั
จดัการด าเนินการแกไ้ขสดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่
สดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิทัจดัการจะไม่นบัชว่งเวลา
ระหว่างรอการลงทุน ซึง่มรีะยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลาทีก่องทุน
จ าเป็นตอ้งรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่ล้งทุนท าการขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนยา้ย
กองทุนจ านวนมาก ซึง่มรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัตอ้งค านึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส าคญั 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการให้สทิธแิก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีาร
ดงักล่าวตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนให้
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมแลว้บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วนันบัแต่วนัที่
สดัสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไมม่ผีลใชบ้งัคบั 
บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : ไม่ม ี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
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5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

          5.2.1    การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทนุรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชี  
                     กองทุนรวม) 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่และด าเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัสง่หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มกบั
ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ผูท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิัทจดัการจะจดัให้มหีนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้
ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มือผู้ลงทุน ค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม 
(เฉพาะผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ท าการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีด
ในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวม
ต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 
กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

• ส าเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้
มอี านาจลงนามของนติบิุคคล  

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

• หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

5.2.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

5.2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก
รายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้า
ม)ี และน าสง่ไดท้ี ่ 

(1) บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

(2) ส าหรบัผู้ถอืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิัทจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทาง 
    โทรสารได ้ 

ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทั
จดัการ ผูส้นใจสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการ
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สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุ
ในขอ้ 8.2 วรรค 1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

วนัเวลาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนั
และเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั และ/หรอื 
ในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ ผู้ส ัง่ซื้อ
สามารถท าการสัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัท าการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิน้สุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีทีส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจ านวนเงินทุนโครงการที่
ก าหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม 

ราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 
บาทต่อหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยต้องสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไม่ต ่ากว่า 5,000 บาท  

การสง่ค าสัง่ซือ้และช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน  

1.     ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งช าระราคาซือ้หน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่้ถอืหน่วย
ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนหรอืแสดงความประสงคใ์หน้ าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดร้บัจาก
การเลกิกองทุนเมื่อครบก าหนดอายุกองทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิัทจดัการเพื่อซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด้  

2.    ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด (ถ้าม)ี พร้อมช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยช าระดว้ยเงนิสด 
เชค็ ดราฟต ์ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดที่บรษิัท
จดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  

(1)  กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชี
ออมทรพัย์ ชื่อบญัชี “บัญชีจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก 
อนิคมั อคิวติี”้ 

(2)  กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ไม่ใช่
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรพัย์  ชื่อบัญช ี
“บลจ.พรนิซเิพิล เพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั 
อคิวติี”้ 

(3)  บญัชีอื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดย
บรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถือว่า
เป็นการแกไ้ขโครงการ 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี้    36  

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การช าระด้วยเงนิสด บรษิัทจดัการจะต้องสามารถ
เรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการ
สัง่ซือ้นัน้  

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ที่บรษิัทจดัการก าหนด และหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธกีารที่บรษิัท
จดัการยอมรบั สง่โทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3.     เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัค าสัง่ซือ้และไดร้บัช าระเงนิค่า
ซือ้หน่วยลงทุนจากผู้ส ัง่ซื้อเรยีบร้อยแลว้ บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทาง
โทรสาร  

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบริษัท
จดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิาร
ของบรษิัทจดัการ มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนา
มกิ อนิคมั อคิวติี้” ซึง่เป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วนัท าการนับแต่วนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

หากวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตรงกบัวนัท าการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก กองทุนเปิดปลายทางจะได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากที่ได้เปิดการ
เสนอขายไปแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ ัง่ซือ้ท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุในใบ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจาก
กองทุนรวมอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
โดยรวม 

5.2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

5.2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการ
ได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนได้ท ารายการเพื่อจดัสรรหน่วย
ลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้แลว้ สทิธขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บนัทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 
ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วย
ทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

5.2.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะไม่ขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ส ัง่ซื้อนัน้ หรอืกรณีที่เป็นเช็คหรอืดราฟต์ บรษิัทจดัการจะส่งเช็ค
หรือดราฟต์นัน้คืนให้กบัผู้ส ัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
ทัง้นี้บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทน
บรษิทัจดัการได ้ 

5.2.3.3 บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิที่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  
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5.2.3.4  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

5.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

5.2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวนัที่ไดร้บัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
โดยพจิารณาตามวนัทีส่ ัง่ซือ้ และไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็จ านวนแลว้  

5.2.4.2 ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุน
ใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

5.2.4.3. ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ 
บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนทีส่ ัง่ซือ้ ทีไ่ดร้ะบใุนใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 
โดยพจิารณาตามวนัทีไ่ดร้บัใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบใุนใบค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

5.2.4.4. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซือ้ทีส่มบรูณ์และบรษิทัจดัการ
ได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลให้จ านวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่
ไดร้บัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและไดร้บัช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตาม
สดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้และทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata) ทัง้นี้ บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวธิีการที่
บรษิทัจดัการพจิารณาตามความเหมาะสมโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

5.2.4.5  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมด
โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

 5.2.5 การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

5.2.5.1  เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณีดงัต่อไปนี้ 
ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สดุลง 

(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 
ราย  

(2)  ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(3)  ในกรณีที่มเีหตุอนัจ าเป็นและสมควร ท าให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุนและวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

(4)  กรณีทีก่องทุนหลกัไม่สามารถจดัตัง้กองทุนได ้
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 5.2.5.2 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรกได ้โดยบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึการยุติ
การขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ติการขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้
กองทุนสิน้สดุลงในวนัทีแ่จง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

บรษิัทจดัการจะแจง้ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามวรรคหนึ่งภายใน  15 วนั
นับแต่วนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
และผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วย
ลงทุนภายในหนึ่งเดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัสว่นของเงนิ
ค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลา
นัน้ไดอ้นัเน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่
ต ่ากว่ารอ้ยละเจด็ครึง่ต่อปีนบัแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการช าระเงนิค่าจอง
ซือ้จนครบถว้น 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ตามวรรคหนึ่ง ใหใ้ชร้าคาตามมลูค่าที่
ตราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนตามรายละเอยีดขา้งตน้ เวน้แต่ 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการเป็นอย่างอื่น
ได ้ 

5.2.5.3  ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุน
ที่จดทะเบยีนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัทจดัการ
จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
สว่นทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดั
จากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีทีส่มควรและจ าเป็นจน
ท าใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วธิกีารจ่ายคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิหรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซือ้ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผู้
ส ัง่ซือ้ ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุ
ในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซือ้ตามวธิกีารในค าขอ
เปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซือ้ได ้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเป็น
ผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได้  

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการช าระเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ที่
ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืที่ใชใ้นการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุน  

2.  กรณีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุ
ใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  
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ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงสง่ค าสัง่ซือ้ตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิัทจดัการภายใน 3 
วนั นับแต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจดัการได้ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อทาง
โทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บั
เอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบ
ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

  6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บริษัทจัดการจะเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 วนัท าการ
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  

6.2.1 การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชีกองทุนรวม (ส าหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชี
กองทุนรวม)  

6.2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะจดัส่งและด าเนินการให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญัที่ผู้
ลงทุนควรทราบ พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้้ทีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัให้มี
หนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อ
ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้
หน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของ
บรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่
บรษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต  

6.2.1.2  ส าหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการ
ขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

• ส าเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล  

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

• หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  
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หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

6.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

6.2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสาร
ประกอบการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าสง่ไดท้ี่  

1.    บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

2.    ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ทางโทรสารได ้หรอื  

3.    วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไมถ่อืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

วนัเวลาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการขายหน่วยลงทุน ในเวลาท าการของ
ธนาคารพาณิชยไ์ทย ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น. โดยบรษิทัจดัการจะก าหนดวนัเริม่ท า
การขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการก าหนดให้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์
ไทย และวนัท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ 
ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ดงักล่าว ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย
ประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ภายใน 2 วนัท า
การ หลงัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 5,000 บาท  

การสง่ค าสัง่ซือ้และช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน  

1.   ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งช าระราคาซือ้หน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.   ผูส้นใจลงทุนสามารถสง่ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
(ถา้ม)ี พรอ้มช าระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ี่
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยช าระด้วยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์ค าสัง่หกั
บญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิด
ไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  
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(1)     กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแส
รายวนั ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ” 

(2)     กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีไ่ม่ใช่ธนาคารซี
ไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชีกระแสรายวนั ชื่อบญัชี “บลจ.พรนิซิเพิล 
เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน” 

(3)  บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทัจดัการจะ
ระบุรายละเอยีดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั โดยไมถ่อืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

ทัง้นี้การช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิ
ค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้  

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสารได ้
โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
(ถ้าม)ี ส่งโทรสารพรอ้มหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไป
ยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัค าสัง่ซือ้และไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วย
ลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะมอบส าเนาค า
สัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  

6.2.3  เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

6.2.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการ
ได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนได้ท ารายการเพื่อจดัสรรหน่วย
ลงทุนใหผู้้ส ัง่ซือ้แล้ว สทิธขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้
บนัทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 
ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วย
ทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ในกรณีทีก่ารช าระเงนิดว้ยค าสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิ
จากธนาคารของผู้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่
ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะด าเนินการน าส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้คืนแก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่ได้รบัเช็คหรอืดราฟต์นัน้คืนจากธนาคารผู้เรยีกเก็บ ทัง้นี้บรษิัท
จดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

6.2.3.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ 

6.2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดย ไม่
จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

 6.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

6.2.4.1  บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบริษัท
จดัการได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลให้จ านวน
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หน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนไดก้่อน” ตาม
วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและไดช้ าระค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตาม
สดัสว่นจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้และทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้กผู่ส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata)  

6.2.4.2  ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อไม่ตรงกับจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนทีบ่รษิัทจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิในวนัท าการขายทีบ่รษิทัจดัการท ารายการ บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิ
ค่าซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

6.2.4.3  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนของ
ค าสัง่ซือ้นัน้ ๆ 

6.2.4.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมด
โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

6.2.4.5   บรษิทัจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

           6.2.5  การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จด
ทะเบียนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัทจดัการจดัสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางสว่นหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนสว่นทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร
แต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วธิกีารจ่ายคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผู้ส ัง่ซื้อ หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้
ส ัง่ซือ้สง่ทางไปรษณยีล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่
สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซือ้ตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซือ้ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
พจิารณาจ่ายคนืเงนิดังกล่าวด้วยวธิกีารที่บรษิัทจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอื่นๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 
โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่ง
ของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน  

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 
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7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนบัสนุน
การขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติมวิธีการซื้อหน่วยลงทุน
ดงัต่อไปนี้ 

2.1 การซื้อหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

2.2 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ได้แก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอน
เงินอัต โนมัติ  (automatic teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์  ( telebanking) 
อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ทัง้นี้การให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

2.3 การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้ 

3.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิัทจดัการจะติด
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี ่ท าการทุกแห่ง
ของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน  

4.  กรณีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ย
เหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิทัจดัการ
ภายใน 3 วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ซือ้ทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตาม
ค าสัง่ซือ้ทางโทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอื
บรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตัวจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5.   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีาร
ท าธุรกรรมใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.   บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขาย
หน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

7. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่
บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าและบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าว
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิัท
จดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการจะแจง้
การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

      6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทุน :  

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  
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  7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ :  

7.1. ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการจะเริม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

7.4.2.1  การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทนุ อย่างใดอย่าง
หนึ่ง โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนได้ทีบ่รษิัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทาง
อื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจง้เพิม่เติมในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนที่บรษิัท
จดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ี่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหรอืสามารถส่ง
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งน าสง่ค าสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต
จากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

• หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา
เริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.  
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บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนั
ท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนั
ท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะแจง้วนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านกังานของ
บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถ้าม)ี  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่
บรษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านกังานของ
บรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ภายใน 2 
วนัท าการ หลงัจากวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ไม่ต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

การช าระค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการ
ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะช าระเงนิใหผู้้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท า
การนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามที่ไดร้บัการผ่อนผนั และหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อน
ก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ” และ “การหยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยบริษัท
จดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืโดยน า
เงนิค่าขายคืนดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการ
ยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้
ความประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ
จะจดัส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรอืโดยวธิกีารที่บรษิัทจดัการเหน็สมควร หรอืโดยให้
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว  

หรอืบรษิทัจดัการจะด าเนินการใหม้กีารหกักลบหนี้กนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีที่ไม่มีรายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถ
ช าระเงนิให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผู้ส ัง่ขายคืนได้ บรษิัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวด้ วยวิธีการที่บริษัทจัดการ
เหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ า เนินการคนื
เงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

1. ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัและ
ได้ท ารายการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนมีจ านวนหน่วยลงทุนตาม
ทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนที่ส ัง่ขายคนื ทัง้นี้ผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
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จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการ
เป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีจ านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วย
ลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
ดงักล่าวมผีลท าใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีลูค่าต ่ากว่ามลูค่าหรอืมจี านวนต ่ากว่าจ านวน
หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขายคนื
หน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว บรษิทั
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ า
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คืนทีใ่ชใ้นการ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบรูณ์แลว้ ในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนของค าสัง่ขายคนืนัน้ ๆ  

3. ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรัพยส์นิ
อื่นแทนเงนิ บรษิัทจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่น 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ 
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็น
ผูด้ าเนินการน าส่ง เวน้แต่กรณีบรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณมลูค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั หรอืโดย
ให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่งและหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการ
ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”  

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจาก
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้ง ที่ที่ท าการทุก
แห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรับซื้อคนื
หน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

เงื่อนไขอื่นๆ  

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 
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1.1  การขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Redemtion Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

1.2   การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์  ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอน
เงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) อนิเทอรเ์น็ต 
หรอืสื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี้การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1.3  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่นๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้

2.  กรณีผู้ขายคนืหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  

ทัง้นี้ ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการ
ภายใน 3 วนันับแต่วนัที่มกีารส่งค าสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้ด าเนินการตาม
ค าสัง่ขายคนืทางโทรสารของผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั 
หรอืบรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตัวจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

3.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   

4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท า
ธุรกรรมใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

5.  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัท
จดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : ทุกวนัท าการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ลว่งหน้า  

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า  

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ไมม่ ี

8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 
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8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึ่งมาจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหัวขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอื
หวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัข้อการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้
แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกบรษิทัจดัการอาจเปิดใหบ้ริการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดย
บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปิดใหบ้รกิาร ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

8.2.1  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ 
มายงักองทุนนี้สามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มอืผู้ลงทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่น
ใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
ในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่น
ใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้า
มี) และน าส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการได้ท ารายการ
สบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพิกถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่
บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะยกเว้นขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้  

(ส าหรบัผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชี
กองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหัวขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขาย
ครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

8.2.2  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง 

วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของ
บรษิทัจดัการ สามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัไดท้ี่
บรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจ
แจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และ
น าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื และบรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิทีไ่ดจ้าก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้  ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตาม
รายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทั
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จดัการก าหนด เมื่อบรษิัทจดัการไดท้ ารายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิ
ถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

8.2.3 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น.  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถือว่าวนัทีค่ าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อซือ้กองทุนนี้มคีวามสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อ
เป็นวนัท าการขายหน่วยลงทุนที่บรษิัทจัดการไดร้บัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิัท
จดัการก าหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบรูณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง หรอื  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.00 น.  

บรษิัทจดัการก าหนดให้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท า
การของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการที่
บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  

บรษิัทจดัการจะแจง้วนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัท
จดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่
บรษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทั
จดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่ านวณไดภ้ายใน 2 วนัท า
การ หลงัจากวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่ริษทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี ที่
สมบูรณ์และบรษิัทจดัการได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และไดท้ ารายการสบัเปลี่ยน
แลว้ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้ านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีค่ านวณไดภ้ายใน 
2 วนัท าการ หลงัจากวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
(ถ้าม)ี ทีส่มบูรณ์ และไดท้ ารายการสบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
(ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนส าหรบัการสับเปลีย่นหน่วย
ลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ ในระยะแรก หากบรษิัทจดัการจะเรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดงักล่าว บรษิัทจดัการจะติดประกาศที่บรษิัทจดัการ และผู้ สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน 
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
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1. กรณีทีก่องทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทางและผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุน
หรอืมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท าให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมมีูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืจ านวนหน่วย
ลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนประสงคท์ี่จะสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้นี้หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว บรษิทั
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุก
แห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ที่ใช้ในการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเก็บ
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอตัราและวิธีการที่บรษิัทจัดการ
ก าหนด  

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

1.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอน
เงนิอตัโนมตัิ (automatic teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต 
หรอืสื่ออื่นใดที่มีลกัษณะเดียวกนั ทัง้นี้การให้บรกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1.2 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่นๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้ 

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศ
รายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที่ใชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

3. บรษิัทจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการไดส้งวนสทิธใินการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็
ว่าค าสัง่สบัเปลีย่นใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทาง
กฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบริษัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่
ด าเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการด าเนินการ  
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9. การช าระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน:  

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องไดร้บัมตพิเิศษใหช้ าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นเป็นหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิสดไดต้ามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นนัน้ไป
ช าระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ 

(2) บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได ้ 

10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปนี้ 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก)  มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล หรอื  

(ข)  มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไมไ่ดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิ
ซึง่เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทนุรวม  

(2)  มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิ
เป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3)  มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิัทจดัการพบว่าราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป 
และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิทั 
จดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

(1)  เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ การผ่อนผนัดงักล่าวไม่
รวมกรณีตาม 18.1 (1)  

(2)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีาร
ใดๆโดยพลนั 

(3)  แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแล
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ผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการอาจ
มอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4)  ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว 
ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบั
วนัทีส่ง่ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไมส่บัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1 บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืนหรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้
ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิัทจดัการพิจารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี้  โดยได้รบัความ
เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ การไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนืหรอืไม่รบัสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่ได้รบัไวแ้ล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ
ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ1 วนัท าการ เวน้แต่ไดร้บั
ผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้ ซึง่
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั  

(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะใน
กรณีทีก่องทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 
ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

(ข)  มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิ
ออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค)  มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไมไ่ดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิ
ซึง่เหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
แกผู่ล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฎขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

(ก)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้  

1.  การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2.  การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3.  การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตาม
กฎหมาย  
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(ข)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั
ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้าร
จดัการอนัเน่ืองมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุน
ได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการด ารงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนของผู้ประกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อ
ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการ
เงนิทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

11.2  เมื่อปรากฎเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไมข่าย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไมข่ายหรอืไม่รบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนราย
อื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกิารใดๆ โดยพลนั
ดว้ย  

(2) รายงานการไมข่าย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านกังานทราบ
โดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกนิหนึ่งวนัท าการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทนุรวม
เปิด ณ วนัท าการสดุทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซือ้
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบั
ค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิทั
จดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนกไ็ด ้ 

 11.3 บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแลว้หรอืหยุด
รบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย
ราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและ
คดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดการขาย
หน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและสถานที่
ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ี่
ไดม้คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 
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12. การหยุดขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพือ่รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ
ของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บรษิัท
จดัการหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลา
ทีเ่หน็สมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วนัท าการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได้ 

13. เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

14. การจ่ายเงินปันผล :  

14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย  

14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล : ไม่ม ี

14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุน : กองทุนไมม่กีารจ่ายเงนิปันผล  

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน :  

15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 3.75  ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
ของกองทุนรวม  

15.2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั  

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั  

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั  

มลูค่าทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิทัง้สิน้หกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้สิน้ยกเวน้
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัที่
ค านวณ 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน : ไมม่ ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย : ไม่ม ี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 
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รวม 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

1.  ค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม และค่าธรรมเนียม
การจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

2.  ค่าโฆษณาประชาสมัพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดัสัมมนา
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม การส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสญัญาต่างๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกบักองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ ค่าใช้จ่ายดงักล่าวรวมกนัจะไม่เกินรอ้ยละ 
0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  

3.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น 

3.1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการลงทุนในหลกัทรพัย์และทรพัย์สินของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขาย
หลกัทรพัยห์รอืตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้่ายในการโอนหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการ
จดัท าเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสทิธใินหลกัทรพัย์ เช่น ใบหุ้นกู ้
ค่าใช้จ่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย ์
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการใช้บรกิารของสถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารกองทุน 
และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีท่ าใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นิ
นัน้ได ้ 

3.2  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการจดัท าบญัชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการ
สอบบญัช ีค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัท ารายงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

3.3  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการขายและหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลติ และน าส่งค าขอ
เปิดบญัชกีองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ใบยนืยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก ากบั
ภาษี (ถ้าม)ี รายงานการถือหน่วยลงทุน แบบฟอรม์ รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่อประโยชน์ใน
การซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดท าและผลิตเอกสารดังกล่าวเป็น
ภาษาต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารซือ้ขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิด
ใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  

3.4  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการแกไ้ขเพิม่เติมรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมติ สรุปมต ิ
และตรวจสอบมติผู้ถือหน่วยลงทุน การจดัประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน การ
ประกาศหนงัสอืพมิพ ์ 

3.5  ค่าใชจ้่ายในการจดัท า ผลติ และน าส่งเอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายก าหนด เช่น หนังสอื ชีช้วน 
รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกี่ยวกบัขอ้มูลการจดัการกองทุน
รวม เพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน  

3.6 ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการด าเนินงานของกองทุนเป็น
ภาษาต่างประเทศ  

3.7 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และส า นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมก าหนด  
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3.8 ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการใชบ้รกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่า
ร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธหิรอืเพื่อตดิตามหนี้สนิ หรอื
ประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการจ าน า จ านอง 
ปลดจ าน า จ านอง ประเมนิราคา ค่าภาษอีากร ประกนัภยั  

3.9  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอกอื่น ๆ เพื่อ
ประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญาแต่งตัง้ผูส้นบัสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  

3.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหนี้สนิของกองทุน  

4.  ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าตดิต่อสือ่สาร ค่าประกาศหนงัสอืพมิพ ์ค่า
เดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

5.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชเีมื่อเลกิ
กองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบัญชกีองทุน ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิ หรอื
ทรพัยส์นิอื่นให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่มารับเงนิ
หรอืทรพัย์สนิ หรอืไม่น าเช็คไปขึ้นเงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางทรพัย์ ค่าใช้จ่ ายในการจด
ทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของผูดู้แลผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้องรอ้งบรษิทัจดัการใหป้ฏบิตัิ
หน้าที่หรือเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

8.  ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศหนงัสอืพมิพท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนด เช่น การประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

9.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกดิจากการตดิต่อสื่อสารกบัผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแจ้งข่าวสารขอ้มูล
ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด หรอื
เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืเมื่อ
บรษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว ตามทีจ่่ายจรงิ 

12.  ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูแ้ละฝึกอบรมผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 

13.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

 15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

 15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 
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รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนจะไม่เกดิรายการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซ ้าซอ้นจากการ
ขายหน่วยลงทุนทีเ่รยีกเกบ็โดยกองทุนหลกั เนื่องจากกองทุนรวมหลกัจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุน 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี 

 15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :ม ี 

 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :   

 กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

     ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน  

 15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี 

 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

                                    กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

 ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

หมายเหตุ 

บรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมลูค่าหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการจะตอ้งช าระ
ใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซือ้หน่วยลงทุน 
(กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน/ การ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุป
ขอ้มลูส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัทจดัการจะประกาศใหท้ราบ โดยตดิประกาศไว้
ทีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 7 วนั 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) :  

ไม่ม ี

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี 

ตามทีจ่่ายจรงิ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และขายคนื (ถา้ม)ี  
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    ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

2. บรษิัทจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผู้ลงทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน ใน
กรณีทีผู่้ลงทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนด าเนินการใดๆให้เป็น
กรณีพิเศษ นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกติของบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียน หรือให้
ด าเนินการที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่นขอ้มูลทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนงัสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอน
หน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผูล้งทุน
หรอืผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริงหรอืตามอตัราที่บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน/ การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่า
การซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรือ
ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจก าหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็น
ประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั 
ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอื
ประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

 15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนยีม :  

1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ หวัขอ้
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ 
หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ (ถา้ม)ี  

2. การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุน จะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนัสิน้เดอืน  

3. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้อื่นๆจะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ ในทางบญัชบีรษิทั
จดัการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้จ านวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากนัทุกวนัตาม
ระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้นี้ การตดัค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  

4. ในกรณีทีม่ลูค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้น
บาท หากต่อมากองทุนรวมมมีลูค่าลดลงน้อยกว่า 50 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการ
จดัการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ตอ้งเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่ม่สงูกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดมิทีบ่รษิทั
จดัการเรยีกเกบ็ในช่วงเวลาทีก่องทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้นบาทโดยค านวณตามมลูค่าทีต่ราไว้
ของหน่วยลงทุน  

4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราทีแ่สดง
ไดว้่าเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน  

มลูค่าของกองทุนรวมใหค้ านวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  
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บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิหรอืมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
ของกองทุนรวมเท่านัน้  

15.5. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการ
จะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ใน
โครงการและไดด้ าเนินการดงักล่าวแลว้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบ
อย่างทัว่ถงึภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่มกีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ทัง้นี้ การเปิดเผย
ขอ้มลูตอ้งกระท าโดยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้่า ผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว เช่น เผยแพร่
ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการกองทุนรวม หรอื ณ สถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้ 

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าส านักงานให้ความเหน็ชอบการ
แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงคจ์ะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามที่ระบุ
ไว้ในโครงการ บริษัทจดัการกองทุนรวมต้องค านึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและ
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั และต้องเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถึงด้วย
วธิกีารที่เหมาะสมอนัท าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รบัทราบขอ้มูลดงักล่าว โดยอย่างน้อยต้องจดัให้มีการ
เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้นี้ ตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

2.1 ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใช้จ่ายเดมิตามที่ระบุไวใ้นโครงการ ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 

2.2 ในกรณีที่การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการแลว้ว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถกระท าการ
ดงักล่าวได้ ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนับแต่วนัที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะขึ้น
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

(ก) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้
สงูดงักล่าว ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 60 วนัก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว 

(ข) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงู
ดงักล่าว บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ 

ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ” 

ทัง้นี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ 1 และข้อ 2 (2.2) ให้บริษัทจัดการแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว 
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16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ  
 ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  

16.2. เงื่อนไขพเิศษ :  

1. บรษิทัจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด  

บรษิทัจดัการจะใชร้าคาหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ณ สิน้วนัท าการ ในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน    

อนึ่ง ในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ วันท าการค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑใ์นการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
เป็นเงนิบาท  

ทัง้นี้ หากขอ้มลูดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบขา้งต้น บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใชอ้ตัราแลกเปลีย่นที่
อา้งองิจากแหล่งอื่น ภายใต้ความเหน็ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลีย่นจาก APEX ณ วนั
ท าการค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. หรอืระบบอื่นใดทีม่กีาร
เผยแพร่ขอ้มูลและสามารถอา้งองิได ้เป็นตน้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสทุธเิป็นเงนิบาท โดย
อตัราแลกเปลีย่นเพื่ออา้งองิจะตอ้งเป็นไปตามประกาศสมาคม หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

 2. บรษิทัจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้  

(2.1) ค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ ภายใน 2 วนัท าการถดัไป เว้นแต่
กรณีกองทุนหลกัมวีนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บรษิทัจดัการจะค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวนัท าการโดยไม่ชกัช้า ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่บรษิัท
จดัการไดร้บัขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทนุ
ภายใน 2 วนัท าการถดัไป โดยในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ให้
บรษิัทจดัการกองทุนรวมใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ใน
การค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเวน้แต่กรณีกองทุนหลกัมวีนัหยุดท า
การต่อเนื่องกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บรษิัทจดัการจะค านวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้  ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัขอ้มูล
มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั  

(2.3) ประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วนัท าการถดัไป เวน้แต่กรณีกองทุน
หลกัมวีนัหยุดท าการต่อเน่ืองกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บรษิทัจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุดโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาวนัท าการขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
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(2.4) ในกรณีที่ประกาศตาม (2.3) ได้กระท าผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึน้โดยสมาคา 
(NAV Center) หรอืช่องทางอื่นทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรบั บรษิทัจดัการจะประกาศมลูคา่
ทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการถดัไปกไ็ดเ้วน้แต่กรณีทีก่องทุนหลกัมวีนัหยุด
ท าการต่อเนื่องกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บรษิทัจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดโดยไม่
ชกัชา้ ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิัทจดัการค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อสิน้
วนัท าการทีค่ านวณนัน้  

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

(1)  ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(2)  ด าเนินการด้วยวธิีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดยบริษัท
จดัการจะประกาศในเวปไซตข์องบรษิทัจดัการ 

(3)  จดัใหม้ขีอ้มลูดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และสถานทีทุ่กแห่งที่
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบนั บรษิทัจดัการอาจด าเนินการโดยวธิกีารใดๆเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ขอ้มลูดงักล่าวแทนการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th 

 ทัง้นี้  ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ
ได ้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มลู
มลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศที่
บรษิทัจดัการ และประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไมช่กัชา้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผา่นทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอื
ว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั    

 3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอื
จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิ ีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล ส าหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่ง
ที ่4 ขึน้ สว่นมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช ้ในการค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่ง
ที ่5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามที่ค านวณได้ใน 
(3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้  
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ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะน า ผลประโยชน์นัน้รวมเขา้
เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด  

เงื่อนไขพเิศษ:  

บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 16.2 เมื่อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้  

1. เมื่อบรษิทัจดัการไมข่ายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตาม
กรณีทีร่ะบุไวใ้นโครงการ หรอืตามประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. หรอืเป็นวนัหยุดท าการซือ้ขายของกองทุน 
และ/หรอืกองทุนหลกั และ/หรอืตวัแทนขายของกองทุนหลกั โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะชว่งระยะเวลา
ดงักล่าว  

2.  เมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว  

3.  ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและ/หรอืราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ
ภายใน 2 วนัท าการถดัไป 

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวบ็ไซตบ์รษิทัจดัการ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบ
เผยแพรข่อ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศที่
บรษิทัจดัการ และประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไมช่กัชา้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผา่นช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และจดัว่าไดร้บั
ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 
30 วนั 

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

1.  ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค ์หรอืต่างจาก
ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษิทั
จดัการจะจดัท าและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่
พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจดัให้มสี าเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการเพื่อให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้  

(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทัง้นี้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง 

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการ
ค านวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบี้ยผดิพลาด เป็นต้น บรษิัทจดัการจะแก้ไข
ราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดว้ย  

2.  ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็น
อตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันับ
แต่วนัทีพ่บราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถงึวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะ
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วนัที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเ ป็น
อตัราสว่นตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(1)  จดัท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสรจ็สิน้ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และสง่รายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัท าการ
ถดัจากวนัทีค่ านวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว
ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บรษิัทจดัการส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดงักล่าวจะมี
รายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้  

(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(ค) สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(ง) การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะจดัให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ เพื่อใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3)  ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ใน
หนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูใน
รายงานดงักล่าว 

(4)  ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ือ้หรอืขาย
คนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และการ
ชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พร้อมทัง้
ส าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จ ัดท าตาม (1) ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลในรายงานการ
แกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุ
มาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บรษิัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (understate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัิ
ดงันี้  

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

หากปรากฏว่าผูซ้ือ้หน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่าง
ของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็น
จ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี้    64  

การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขาย
หลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

(ข)  กรณีที่เป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษิทัจดัการ
จะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุน 

(2)   กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (overstate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงันี้ 

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หน่วย
ลงทุน  

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
เป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมีหน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่
ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงินของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่าง
ของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุ
ดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใดมมีลูค่า
ไม่ถงึหนึ่งรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มกีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บรษิัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสรจ็
ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงาน
การชดเชยราคา  

การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ือ้หน่วยลงทุนตาม 
2 (ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทนุเปิดกไ็ด้  

4. บรษิัทจดัการจะรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนงัสอืพมิพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้ก่
ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมา
จากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ 
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17.  ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ : ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

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

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) : ไมม่ ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี

17.5. ทีป่รกึษา : ไมม่ ี

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ชื่อ : นางสาวชมภูนุช แซแ่ต ้ 

ชื่อ : นายอุดม ธนูรตัน์พงศ ์ 

ชื่อ : นางสาวชตุมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั 

17.7. การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมม่ ี

18.  รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่30 เดอืน กนัยายน 

18.2. วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 เดอืน กนัยายน 2556 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วนัที่สิ้นสุดรอบบญัช ี: ไม่เกนิ 1 ปีนับจากวนัที่จดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิัทจดัการ
จะแจง้ใหท้ราบในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

วนัที่สิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : ไม่เกนิ 1 ปีนับจากวนัที่จดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิัท
จดัการจะแจง้ใหท้ราบในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

 19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวิธีการจดัการ :  

19.1 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน  
การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หาก
บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อื
หน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ 
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายใหถ้อืว่า
มตนิัน้เสยีไป  
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนียัส าคญัต้องไดร้บัมตโิดย
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่ง หรอืไม่น้อย
กว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่สง่หนงัสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมต ิผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย  
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(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อื 
หน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บั 
ผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีง    
ขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอื
มตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ 
ทัง้หมด บรษิทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดนัน้  
ในการด าเนินการและบรหิารจดัการใดๆ ของกองทุนนัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้น
โครงการจดัการกองทุนและหนงัสอืชีช้วน เวน้แต่กรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังาน สมาคม และ/หรอื
หน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นตน้ ไดแ้กไ้ขเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ 
ประกาศ ก าหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ 
โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  
19.2 วธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

1.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอื 
มตพิเิศษมจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฎว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิดมจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 ให ้บรษิทัจดัการกองทุนรวมสง่เอกสาร
หลกัฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรอง
ผลการนบัมตนิัน้  

2. ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระท าตามมตขิองผูถ้อืหน่วย 
ลงทุน ซึง่จะด าเนินการโดยการจดัประชมุผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืสง่หนงัสอืขอมตขิองผูห้น่วยลงทุนกไ็ด ้ 

3. ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุรวมหรอืวธิจีดัการใหส้ านกังานทราบ 
รวมทัง้แจง้ไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทนุทุกคนและเผยแพร่ในลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดไูด ้ 
ทัง้นี้ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีม่มีตใิหแ้กไ้ข  

4. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการตามกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้ง  
มาก เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี้ ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน  
(1) การเปลีย่นแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่ง 

ของกองทุนรวมเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัส าคญั  
(2) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น  
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่ง และระดบัความเสีย่ง

ของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั  
(4) การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ  
(5) การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอื 

ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการ  
(6) การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขการประกนั ผูป้ระกนั สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูป้ระกนั หรอื

การแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์  
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5. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอใหส้ านกังานใหค้วาม
เหน็ชอบแทนการขอมตผิุถ้อืหน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ส านกังานอาจก าหนดเงื่อนไขใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมปฏบิตัเิพื่อประโยชน์ในการแกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบ โดยการแกไ้ขโครงการดงักล่าว
ตอ้งไมม่ผีลกระทบอย่างมนียัส าคญั หรอืเป็นประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง  
(1) การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการขายและการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

(2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ม่ท าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่เดมิดอ้ยลง  
(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราสว่นการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบันโยบาย  

การลงทุน  
(4) การค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอืราคารบัซือ้  

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

6.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืว่าส านกังานใหค้วามเหน็ชอบแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใน
เรื่องดงักล่าว  
(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ในกรณีดงันี้      

(ก) การลดมลูค่าขัน้ต ่าในการซือ้หน่วยลงทุน  
(ข) การเพิม่ช่องทางในการขา ยและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
(ค) การเพิม่จ านวนผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนื  
(ง) การเพิม่ความถีข่องการสง่ค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึง่ไม่กระทบต่อสถานะการ

ลงทุนของกองทุนรวมอย่างมนียัส าคญั  
(จ) การลดเวลาสง่ค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมกีารเปิดใหข้ายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.         
2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านวจแห่งกฎหมายดงักล่าว  

(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชื่อและรายละเอยีดของบุคคลใหถู้กตอ้ง  
(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพื่อเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ เมื่อได้รบัอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต.  
(5) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมเปิดใหเ้ป็นไปตามประกาศส านกังาน     
ก.ล.ต.  

19.3 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน  
19.3.1 ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชว้ธิดีงัต่อไปนี้  
         1) การจดัประชมุผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื  
         2) การสง่หนงัสอืเพื่อขอมตไิปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน  
19.3.2 วนัและเวลาในการด าเนินการรวมถงึวนัปิดสมุดทะเบยีนผุถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อขอมตจิะเป็นไปตามวนัที ่ 
บรษิทัจดัการจะก าหนดขึน้โดยไม่ชกัชา้  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใชว้ธิกีารในการด าเนินการตามความเหมาะสม หรอืวธิกีารอื่นใดทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้ ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่นบั
คะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้หมดในบางกรณี เช่น กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากดั
การถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  
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การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หาก
บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ให้ถอืว่าผูถ้อื
หน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ 
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่า
มตนิัน้เสยีไป  
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนียัส าคญั ต้อง
ไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบง่
ชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย  
(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อื

หน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่่ากรณีใด ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อื
หน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนดิทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนดิ  

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิใดชนิดหนึ่ง ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน 
ชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้  

การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถอืว่าไดร้บั
ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เมื่อด าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนแลว้ 
บรษิทัจดัการจะแจง้การด าเนินการดงักล่าว โดยตดิประกาศทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัจด
ทะเบยีนเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตาม 
ขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิ 
โครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

20. ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ :  

1. ในกรณีที่บรษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิัทจดัการอาจกูย้มื
เงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดต่้อเมื่อ  

(1) คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั 

(2) ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยู่ในช่วงเวลาอนัสัน้ 

(3) อตัราส่วนของการกู้ยมืเงนิหรอืการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวต้องอยู่ในอตัราที่เหมาะสมต่อความจ าเป็นในการ
บรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  

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

ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชล้ายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ค าสัง่ซือ้ขายหน่วย
ลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อ



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี้    69  

การท าธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชือ่ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจนบัมตสิ าหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3. การควบรวมกองทุน 
การควบรวมกองทุนรวมตอ้งเป็นการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมเดยีวกนั โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งพจิารณาถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนของแต่ละ
กองทุนรวมดว้ยความเป็นธรรม 

กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมไดต่้อเมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน
ตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นโครงการและขอ้ผกูพนั ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
1 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการลงทุน    
  (risk spectrum) เดยีวกนั บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบ 
  รวมกองทุนรวมดงักล่าว 

    2 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการลงทุน   
  (risk spectrum) แตกต่างกนั บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวม 
  กองทุนรวมดงักล่าว 

    การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการก าหนดรายละเอยีดของโครงการจดัการกองทุนรวมใหม ่
หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิ
หรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย 

    ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทนุปิดกบักองทุนเปิด หากมี
ผลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด ใหบ้รษิทัจดัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ข
โครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ตามหลกัเกณฑใ์น (1) ของวรรคหนึ่ง ใหถ้อืวา่ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็น
โครงการจดัการกองทุนเปิดแลว้ ทัง้นี้โดยไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดวธิปีฏบิตัใินการขอความเหน็ชอบเพื่อแกไ้ขประเภทของโครงการ
จดัการกองทุนรวม 

    ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะสง่หนงัสอืนดัประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นัก่อนวนัประชุม หรอื
สง่หนงัสอืขอมตล่ิวงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัทีก่ าหนดใหเ้ป็นวนัสดุทา้ยของการรบัหนงัสอืแจง้มตจิากผูถ้อื
หน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มลูทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควรทราบเกีย่วกบัการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ใหช้ดัเจน
ไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม หรอืหนงัสอืขอมตดิงักล่าว 

    (1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทีเ่ป็นปัจจบุนัก่อนการขอมตคิวบรวมกองทุน ซึง่จะตอ้งแสดง
รายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จ านวน อตัราผลตอบแทน (ถา้ม)ี มลูค่า
ยตุธิรรมของหลกัทรพัยต์ามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน มลูค่าทรพัยส์นิ
สทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสดุทา้ยของสปัดาหล่์าสดุ และผลการด าเนินงานล่าสดุของกองทุนรวม 

    (2) สรุปประเดน็เปรยีบเทยีบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และลกัษณะทีจ่ะ
เปลีย่นแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแลว้ โดยตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกบัประเภทและวตัถุประสงคข์องโครงการ
จดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม 
เป็นอย่างน้อย 

     (3) ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน 

     (4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน 
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     (5) รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุนรวมใหม่หรอื   
     กองทุนรวมทีร่บัโอน 
(6) การด าเนินการเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถา้ม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงนิปันผลภายหลงั   
     การควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี 
(7) ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักล่าวทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ   
     กองทุนรวม (ถา้ม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการช าระบญัช ี
(8) ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
     ทัง้นี้ ตอ้งไมม่ลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ 

3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไมไ่ดแ้สดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทนุรวมก่อนวนัทีก่ารควบรวม
กองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้ 

4. ในช่วงระยะเวลานบัแต่วนัสง่หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบรวมกองทุน 
บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ 
หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

    ในชว่งระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัท าการสดุทา้ยของแต่ละ
สปัดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการและสถานที่
ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้และจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนรอ้งขอ  

    เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิรายละเอยีดการ
ควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว 

5. ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
 ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนและการท าประกนัภยัความรบัผดิของ  
 บรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทนุรวมแทน ดว้ยวธิขีอรบัความเหน็ชอบ 
 จากส านักงาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่ง  
 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการรูห้รอือาจ 
 รูถ้งึการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควรบรษิทัจดัการอาจ 
 ขอใหส้ านกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการรายใหมจ่ะค านึงถงึประโยชน์ของผู ้
 ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจดัการจะเป็น 
 ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว  

 หากบรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

6. การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  

  ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย  
    ไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่  
    เกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถอืหน่วย  
    ลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ให้มจี านวนไม่เกนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้ 
    แลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักล่าว หรอืด าเนินการเลกิกองทุนรวม 
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    นัน้ทันทีเว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
    ก าหนด  

7.  ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยเรื่อง
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ กรณียกเวน้
ดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทนุไดโ้ดยไม่จ ากดัสดัสว่นส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

(ก)  กองทุนดงัต่อไปนี้ 

1.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

2.  กองทุนประกนัสงัคม 

3.  กองทุนการออมแห่งชาต ิ

4.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ

5.  กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

6.  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

7.  กองทุนอื่นใดทีส่ านกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 

8.  กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข)  นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (1)(ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัตอ้งเสยี
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล  

(ค)  บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศของผูล้งทุนทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืผ่านบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account)  

(ง)  บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานเมื่อมเีหตุจ าเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเวน้ใหโ้ดยผ่อนคลายสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึง่ไดแ้ก่กรณี 
ดงัต่อไปนี้ 

(ก) กองทุนรวมอทีเีอฟเฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นผูล้งทนุรายใหญ่และผูด้แูลสภาพคล่องทีไ่ดร้บัการ    
  แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ  

  “ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูด้แูลสภาพคล่อง” ตามขอ้ (2) (ก) ใหห้มายถงึผูล้งทุนรายใหญ่และผูด้แูล   
  สภาพคล่อง ตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และการจดัการกองทุนรวมอทีเีอฟ 

(ข) กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีม่กีารรบัโอนเงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี ทัง้นี้ เฉพาะในสว่นของหน่วย  
ลงทุนทีร่องรบัการรบัโอนเงนิดงักล่าว 

“เงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี” ใหห้มายความดงันี้ 

1. เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

2. เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น 

3. ผลประโยชน์อนัเกดิจากเงนิตาม 1. และ 2. 
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(ค) กรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2) (ก) และ (ข) ซึง่เป็นการถอืหน่วยลงทุนทีม่รีะยะเวลาตดิต่อกนัไม่
เกนิหนึ่งปี เวน้แต่ ไดร้บัผ่อนผนัจากส านกังานเนื่องจากมเีหตุจ าเป็นและสมควรโดยพจิารณาถงึ
ประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นส าคญั” 

(ง) กองทุนรวมทีจ่ะไดร้บัการยกเวน้ ตอ้งมลีกัษณะครบถว้นดงัต่อไปนี้ 

(1) การถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน ตอ้ง
มไิดเ้ป็นไปโดยมุง่แสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทัว่ไปทีพ่งึไดร้บัจากการลงทนุ 
เช่น เงนิปันผล หรอืสทิธอิอกเสยีง เป็นตน้  

(2) มกีระบวนการทีท่ าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทนุรวมรบัทราบถงึการมผีูถ้อืหน่วยลงทุนที่
ถอืเกนิกว่าขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน ซึง่อาจกระทบต่อการบรหิารจดัการกองทุนรวมหรอืการเลกิ
กองทุนรวมได”้   

7.  การท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (affiliated transaction) 

บรษิัทจดัการอาจท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งได ้โดยปฏบิตัิใหเ้ป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

8.  การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (soft commission) 

(1)  บรษิัทจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อนัเนื่องมาจากการใช้
บรกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได้  แต่ตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมทัง้ “หลกั
ปฏบิตัใินการรบัผลตอบแทนทีเ่กดิจากการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิจากนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอื
บรษิทัสมาชกิศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยเ์พื่อกองทนุ (soft dollar)” ทีบ่รษิทัจดัการก าหนดไว ้ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะ
จดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีว้
ไดข้องกองทุนดว้ย  

(2)  ในกรณีที่บริษัทจดัการมีการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีทีเ่ป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

     9.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ 

    บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงาน  
    ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน เช่น หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงานยอดหน่วย 
    ลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นตน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
    กองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
    กองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัสง่ขอ้มลูผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ หรอืการจดัสง่ 
    ขอ้มลูผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นตน้ และ/หรอืจดัสง่ขอ้มลูใหใ้นรปูแบบขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อื 
    หน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนครบถว้นแลว้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
    ทัง้นี้ ส าหรบัหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผา่นทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วย 
    ลงทุนสามารถใชแ้ทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด ้

10. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 
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1. พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ในหระเทศสหรฐัอเมรกิา(ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาหรอืทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผูท้ีม่หีนงัสอืเดนิทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2. นิตบิุคคล รวมถงึบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่น เป็นตน้ ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
รวมถงึสาขาของนติบิุคคลดงักลา่ว 

3. หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4. ผูล้งทุนซึง่ตดิต่อหรอืรบัขอ้มลู หรอืสง่ค าสัง่เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืช าระ/รบัช าระเงนิ
เกีย่วกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้นี้ รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ัง้อยู่
ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

5. กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิตบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอื
ระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้มส าหรบัผูล้งทุนทีม่ี
ลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

11.  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ไม่มภีูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะ   
      อา้งองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเป็นภมูลิ าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย์ 

12. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาได้ออกกฎหมายที่เรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดให้
สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 
รายงานขอ้มูลเกี่ยวกบับญัชขีองบุคคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีใน
สหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากนี้ยงัปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศก าลงั
ด าเนินการออกกฎหมายทีม่ขีอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะทีค่ล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก 
FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพนัตนกบั
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าที่ต้องรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี่ FATCA ก าหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลูกคา้เพื่อ
หาความสมัพนัธ์ของลูกค้ากบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้อง
จดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคอื มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รบั
ผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 

(1)  ต้องถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิที่กองทุนรวมจะได้รบัจากรายได้ ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย
ทรพัยส์นิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นต้นไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรพัยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึ่ง
อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผูกพนั
ตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผู้รบัฝากทรพัย์สนิ 
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ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนช าระให้กบั
กองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 
และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผกูพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธ
หรอืระงบัการท าธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบักองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึง่อาจ
ท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรอืด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ 
รวมถงึอาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมสามารถ
ปฏบิตัติามภาระผกูพนัภายใตข้อ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษิทัจดัการและ
กองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และ
ผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

(1)  รอ้งขอให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) ให้ค ายนิยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งขอ้มูล (เช่น 
ชื่อ ทีอ่ยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จ านวนเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นตน้)ทีม่อียู่ในบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ 
ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุน าสง่ขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิจูน์ทราบความ
เกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาติอเมรกินัหรอืการให้ขอ้มูลตาม
หวัขอ้ทีก่ าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลู
เมื่อขอ้มลูทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึน าส่งหลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรอื
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
ขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรอืผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้งขา้งต้น ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่
บรษิทัจดัการก าหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามที่บรษิัทจดัการ
แจง้นี้แลว้ และ/หรอืไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  

(1) ไม่รบัค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2) ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และด าเนินการคนืเงนิลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(3) ด าเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิที่ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง 
ทัง้นี้ ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 
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(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท าให้กองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บั
ประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ
กระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บรษิัทจดัการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคบัของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ล่าว
แล้วขา้งต้น ซึ่งในทางปฏบิตับิรษิัทจดัการจะเลอืกด าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด)เท่านัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวน

สทิธไิวข้า้งต้น บรษิทัจดัการ(รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย

อาจน าสง่ขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่นใดทีร่าชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้ง

ขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

13. การซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ  

ผูล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติหรอืทีเ่รยีกว่า กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบ
หน่วยลงทุน โดยติดต่อกบับรษิัทประกนัชวีติ หรอืตวัแทนที่บรษิัทประกนัชวีติก าหนด (ถ้าม)ี ทัง้นี้ การซื้อขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติอาจมขีอ้ก าหนด และวธิปีฏบิตัิที่แตกต่างไปจากการซื้อขายหน่วยลงทุน
เพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงค วรศึกษารายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนก่อน  

บรษิทัประกนัชวีติเป็นตวัแทนของผู้ถอืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติในการรวบรวม และน าส่งค าสัง่ซื้อ
ขายหน่วยลงทุน รวมทัง้ค าสัง่ต่างๆไปยงับรษิทัจดัการในนามของบรษิัทประกนัชวีติ โดยไม่ เปิดเผยชื่อที่แทจ้รงิ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผูถ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติมหีน้าที่ต้องติดต่อเพื่อรบั
หน่วยลงทุน หรอืรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน และตลอดจนรบัค ายนืยนัการท ารายการต่างๆ จากบรษิทัประกนั
ชวีติโดยตรง  

อน่ึง บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการใหบ้รกิารซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนั
ชวีติ รวมถงึการใหบ้รกิารอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ/หรอื ผูล้งทุนที่
ซื้อกรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงการให้บรกิารดงักล่าว บรษิัท
จะแจง้ใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศที่ท าการของบรษิัทจดัการและ/หรอืบรษิัทประกนัชวีติ
และ/หรอืเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  

ในกรณีที่มกีารยกเลกิบรกิารดงักล่าว บรษิัทจดัการ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่ างน้อย 30 วนั 
โดยติดประกาศที่ท าการของบรษิัทจดัการและ/หรอืบรษิัทประกนัชวีติ และ/หรอืเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิัท
จดัการ และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ราบภายใน 15 วนั  

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติดงัต่อไปนี้ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยถอื
ว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ/หรอืผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนแลว้ 

ทัง้นี้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามเกณฑท์ีส่ านกังานก าหนด  

1. มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ต ่าของการขายคนืหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืใน
บญัช ีขัน้ต ่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) 
และค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :  
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เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติมีข้อก าหนดที่เกี่ยวขอ้งกบักรมธรรม์ เช่น การ
เวนคืนกรมธรรม์ สดัส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การด าเนินการสบัเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหัก
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบักรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนัน้ การสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรมป์ระกนัชวีติ จงึมขีอ้ก าหนดในเรื่องมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขาย
คนื จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า จ านวนหน่วยลงทุน
คงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน (Back-end Fee) ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ไปเพยีง
อย่างเดยีว 

ผูล้งทุนทีส่นใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน จงึตอ้งศกึษาขอ้ก าหนดดงักล่าวได ้ตามเงื่อนไขทีร่ะบุ
ไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน และ/หรอืเอกสารประกอบการขายทีจ่ดัท าโดยบรษิทัประกนัชวีติ 

2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ :  

ผูล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนในรปูแบบกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัประกนั
ชวีติ หรอืตวัแทนที่บรษิัทประกนัชีวติก าหนด (ถ้ามี) โดยช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวธิีการที่แต่ละบรษิัท
ประกนัชวีติก าหนด ทัง้นี้ บรษิัทประกนัชวีติอาจก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน วนัและเวลาท า
การในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน วธิกีารในการสัง่ซื้อ วธิกีารช าระเงนิเพิม่เติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกนั
ชวีิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ลงทุนได้รบัจากบรษิัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาในการสัง่ซื้อจะต้องอยู่
ภายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ และค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะมผีลเมื่อ
บรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิครบถว้นจากบรษิทัประกนัชวีติแลว้  

ในกรณีของการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ บรษิัทจดัการ หรอืบรษิัทประกนัชวีติอาจ
ปฏเิสธค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของผูล้งทุน เมื่อพจิารณาเหน็ว่า ค าสัง่ดงักล่าวอาจเขา้ข่ายการท าธุรกรรมทีม่ี
เหตุอนัควรเชื่อไดว้่ามคีวามเกีย่วขอ้งหรอือาจจะเกี่ยวขอ้งกบัการฟอกเงนิและ/หรอืการสนับสนุนทางการเงนิ
แก่การก่อการร้าย ตามพระราชบัญญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และพระราชบญัญัติป้องกนัและ
ปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย รวมถงึกฎหมายฉบบัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเขา้ขา่ยบุคคล
ทีบ่รษิทัประกนัชวีติสงวนสทิธใินการพจิารณารบัประกนั หรอืการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลกระทบต่อการ
ลงทุนของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ 
หรอืบรษิัทประกนัชวีติ รวมถึงกรณีที่ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเขา้ข่ายเป็นการท าธุรกรรมที่ถือเป็นความผดิตาม
กฎหมาย ขดัต่อกฎหมายหรือความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชนหรอือยู่ภายใต้ค าสัง่หา้มการท าธุรกรรมของ
ทางราชการ และกรณีทีผู่ล้งทุนไม่ผ่านหลกัเกณฑก์ารรบัประกนัของบรษิทัประกนัชวีติ 

3. การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

3.1. ผูล้งทุนทีซ่ื้อกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบ
กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทประกนัชวีติหรอืตวัแทนที่บรษิัทประกนัชวีติก าหนด 
(ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิัทประกนัชวีติอาจก าหนดมูลค่า หรอื จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน 
เงื่อนไขในการขายคนืหน่วยลงทุน วนัและเวลาในการขายคนืหน่วยลงทุน วธิกีารน าส่งเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนเพิม่เตมิตามทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติ และ/หรอืเอกสารการขายทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ไดร้บัจากบรษิทัประกนัชวีติ โดยระยะเวลาการขายคนืจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้น
โครงการ และค าสัง่ขายคนืจะมผีลเมื่อบรษิทัประกนัชีวติได้ส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมายัง
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บรษิทัจดัการแลว้ โดยบรษิัทประกนัชวีติอาจต้องการเอกสารหลกัฐานจากผูถ้ือกรมธรรม์จนครบถ้วน 
ก่อนสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมายงับรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถขาย
คนืหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุน โดยใชแ้บบฟอรม์ของบรษิทัประกนัชวีติ ตามจ านวน
ขัน้ต ่าและเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม ์ 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ตวัแทนของผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัชวีติ
ควบหน่วยลงทุน (กล่าวคอื บริษัทประกนัชวีติที่ออกกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน) ภายใต้
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดในโครงการ ทัง้นี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ บริษัทประกนัชีวิตมี
หน้าทีต่อ้งช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการใหแ้ก่ผูถ้อืกรมธรรมภ์ายใน 5 วนัท า
การนับแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยวธิกีารรบัค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัประกัน
ชวีติก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน  

3.2. การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัภิายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน :  

ในบางกรณี บรษิัทประกันชีวิต อาจมีข้อตกลงกบัผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่จะ
ด าเนินการสง่ค าสัง่ซือ้ / ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นประจ าหรอือตัโนมตัหิรอืตามเงื่อนไขใดๆทุกเดอืน และ/
หรอืด าเนินการน าเงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนมา 

ช าระค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายอื่นใดๆที่บริษัทประกนัชวีติเรยีกเกบ็เงนิจากผู้ถือหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรมป์ระกนัชวีติ ทัง้นี้ การสง่ค าสัง่ซือ้/ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่ใดๆ เกีย่วกบัการดงักล่าวใน
แต่ละครัง้โดยบรษิัทประกนัชวีติ ถือว่าบรษิัทประกนัชวีติได้รบัมอบอ านาจจากผู้ถือหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรมป์ระกนัชวีติใหส้ง่ค าสัง่ดงักล่าวมายงับรษิทัจดัการเรยีบรอ้ยแลว้ โดยบรษิทัประกนัชวีติอาจจะ
สรุปค่าใชจ้่ายดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใชจ้่าย
ล่าสดุไดต้ามช่องทางทีบ่รษิทัประกนัชวีติจะเปิดเผยเพิม่เตมิในเอกสารประกอบการขายตามรูปแบบและ
เงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติตกลงกบัลกูคา้  

4.  การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

กรณีทีผู่้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเป็นผู้ออกเอกสารรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนให้แก่บรษิัทประกนัชวีติ ภายใน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี้ 
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ออกเอกสารรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนให้กบัผู้ถอืหน่วยภายใต้กรมธรรม์
ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ บรษิัทประกนัชวีติจะเป็นผู้ออกและจดัส่งหนังสือยนืยนัการท ารายการซื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ (2) และ
การขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้ (3) ขอ้ 3.1 ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน  

5. การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบรษิัทประกนัชวีติ ตามจ านวนขัน้ต ่า จ านวน
เงนิคงเหลอืขัน้ต ่า และเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม ์โดยสง่ค าสัง่ตามแบบฟอรม์ทีบ่รษิัทประกนัชวีติก าหนด  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน
รวมภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีิตตามทีบ่รษิัทประกนัชวีติก าหนดไวเ้ท่านัน้โดยต้องเป็นการท ารายการผ่าน
บรษิทัประกนัชวีติ การสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถงึ การทีบ่รษิทัประกนัชวีติขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดตน้ทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอกีกองหนึ่ง (กองทุนเปิด



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี้    78  

ปลายทาง) ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติและเอกสารประกอบการขาย
กรมธรรม ์โดยบรษิัทประกนัชวีติจะเป็นผูด้ าเนินการน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึง่ได้
หกัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เพื่อน าไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง 
หรอืด าเนินการอื่นใดเพื่อใหเ้กดิรายการดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ การด าเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน ม ี3 รปูแบบสรุปได้
ดงันี้  

(1)  การสบัเปลี่ยนกองทุน คอื การสบัเปลีย่นจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิดปลายทางกอง
หนึ่งหรอืหลายกองทุนตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้คราว  

(2)  การสบัเปลีย่นกองทุนอตัโนมตั ิคอื การสบัเปลีย่นกองทุนเป็นประจ าตามค าสัง่ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไว้
ล่วงหน้าให้มกีารขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอกี
กองหนึ่งหรอืหลายกองทุนตามเงื่อนไขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแสดงความประสงค ์ 

(3)  การปรบัสดัสว่นกองทุนอตัโนมตั ิคอื การสบัเปลีย่นจากกองทุนเปิดตน้ทางกองหนึ่งหรอืหลายกองทุนไป
กองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรอืหลายกองทุนโดยอตัโนมัตติามรอบของกรมธรรม์ เช่น ทุกรอบสาม
เดอืน เป็นตน้ โดยใหม้สีดัสว่นการลงทุนเป็นไปตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์  

บรษิทัประกนัชวีติอาจระงบัการสบัเปลีย่นการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว และ/หรอืถาวรในกรณีที่
บรษิัทประกนัชีวติเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรอืมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรอืกรณีที่
ยกเลกิตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นกรมธรรม ์ 

บรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูจ้ดัส่งหนังสอืยนืยนัการท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วนัท าการ นับแต่วนัที่ไดด้ าเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ส าหรบักรณีการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัิ และการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตัิ บรษิัทประกนัชวีติ จะจดัส่งรายงานยนืยนัการรบั
ค าสัง่ครัง้แรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศพัท์
สอบถามสถานะการลงทุนไดท้างโทรศพัทต์ามทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด  

6. วนัและเวลาในการขาย รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถซือ้ ขาย หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัประกนัชวีติไดทุ้กวนัและเวลาท าการ
ทีบ่รษิัทประกนัชวีติก าหนด ทัง้นี้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถท ารายการเกีย่วกบักองทุน ไดแ้ก่ การซือ้หน่วย
ลงทุน (การช าระเบี้ยประกนัภัยเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงนิจากบญัชกีรมธรรม์
ประกนัชวีติ) การสบัเปลีย่นกองทุน การสบัเปลีย่นกองทุนอตัโนมตั ิและการปรบัสดัสว่นลงทุนอตัโนมตัไิดโ้ดย
สง่ค าสัง่ตามแบบฟอรม์และปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด  

7. สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนมสีทิธต่ิางๆที่แตกต่างจากผูถ้ือหน่วยลงทุน
ทัว่ไปทีซ่ือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพยีงอย่างเดยีว เช่น  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ใหม้กีารโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้  

2.  ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสทิธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็น
หลกัประกนั  

3.  ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินฐานะผูเ้อาประกนัภยัจากบรษิทัประกนัชวีติ รวมถงึผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถ
ยกเลิกการท า กรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บรษิัทประกนัชวีติ และ/หรอื
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กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด โดยบรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูด้ าเนินการขายหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ
ในสว่นของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

4.  สทิธใินการขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลรายละเอยีดโครงการจากบรษิัทประกนัชวีติ หรอืตวัแทนขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ (ถา้ม)ี ทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด  

5.  สทิธใินการไดร้บัทราบจากบรษิทัประกนัชวีติ ถงึรายชื่อของบรษิทัจดัการทุกแห่งทีร่บัจัดการกองทุนรวม
ควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติทีเ่สนอขายโดยบรษิทัประกนัชวีตินัน้  

6.  สทิธใินการได้รบัทราบขอ้มูลจากบรษิัทประกนัชวีติเกี่ยวกบัชื่อ ที่อยู่ ของบรษิัทจดัการ บรษิัทประกนั
ชวีติ รวมทัง้ชื่อ ทีอ่ยู่ และเลขประจ าตวัของตวัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติทีบ่รษิัท
ประกนัชวีติก าหนด 

7.  สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้มูลจากบรษิทัประกนัชวีติเกีย่วกบัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บั
ค าแนะน าเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรบัทราบค าเตือนและค าอธบิายเกี่ยวกบัความเสีย่งของการ
ลงทุนในหน่วยลงทุน  

8.  สทิธใินการได้รบัทราบขอ้เทจ็จรงิที่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน 
หรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการ
เพื่อการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวม เป็นตน้ จากบรษิทัประกนัชวีติ  

9.  สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลจากบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น 
ค่าธรรมเนียมหรอืผลตอบแทนทีต่วัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติอาจไดร้บัจากการซือ้
กรมธรรม ์รวมทัง้การซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้  

10. เงื่อนไขหรอืสทิธใินการรบับรกิารจากบรษิทัจดัการของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติอาจไม่
เท่าเทยีม และแตกต่างจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทัว่ไป เช่น สทิธใินการรบัสมุดบญัชแีสดงสทิธหิน่วยลงทุน 
(Fund Book) ของบรษิทัจดัการ และการไดร้บัขอ้มูลกองทุนอาจมคีวามล่าชา้กว่าไดร้บัจากบรษิทัจดัการ
โดยตรง รวมถงึการที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติจะไม่สามารถท ารายการผ่านช่องทาง
ปกติอื่นๆของบรษิัทจดัการ นอกเหนือจากการท ารายการผ่านบรษิัทประกนัชวีติที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมี
กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทัง้นี้ เน่ืองจากบรษิทัประกนัชวีติจะท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวติในการรวบรวม และส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนไปยงั
บรษิทัจดัการในนามของบรษิทัประกนัชวีติ โดยไม่เปิดเผยชื่อทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus 
Account) และจะเป็นผู้ติดต่อในการยนืยนัรายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซื้อ และ
ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในกรณีขายคนืหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 
โดยตรงตามวธิกีารทีบ่รษิทัประกนัชวีติแต่ละแห่งก าหนด  

11. นอกจากนี้ สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไข และขอ้ก าหนดของบรษิทัประกนั
ชวีติทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านบรษิัทประกนัชวีติแต่ละราย โดยผูถ้อืหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ ตอ้งศกึษารายละเอยีดในกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนและเอกสารที่
เกีย่วขอ้งเพิม่เตมิ  

8. การจดัสง่เอกสารใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน :  

1.  การจดัสง่รายงานหกเดอืน และรายงานประจ าปี  

บรษิัทประกนัชีวติจะเป็นผู้ด าเนินการจดัส่งรายงานหกเดอืน รายงานประจ าปีของกองทุน ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน หลงัจากทีไ่ดร้บัเอกสารจากบรษิทัจดัการ  
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2.  รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ อาจตดิต่อบรษิทัประกนัชวีติเพื่อใหจ้ดัส่งรายงานแสดงฐานะ
การถอืหน่วยลงทุนตามวธิกีารและเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด 

14. สาระส าคญัของกองทุนรวมต่างประเทศ 

รายละเอยีดกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

ชื่อ : CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 

ประเภท : กองทุนตราสารทุน 

อายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

วนัจดัตัง้กองทุน : 9 กนัยายน 2558 

สกุลเงนิของกองทุน : ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (USD) 

ซือ้ขาย Dealing : ทุกวนัท าการของประเทศมาเลเซยี 

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

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

Website  : www.principal.com.my 

นโยบายการลงทุน                 :  

กองทุนมจีุดมุ่งหมายในการบรหิารจดัการผลตอบแทนของกองทุนให้มีเสถยีรภาพและเชงิบวกจากการลงทุนใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่ น) กองทุนจะลงทุนในบรษิัทจดัตัง้, จดทะเบียน, และ/หรือ มีการ
ด าเนินการสว่นใหญ่ในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ยกเวน้ประเทศญีปุ่่ น) ในสว่นของบรษิทัจดทะเบยีน จะตอ้งมกีารซือ้
ขายในต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE ดว้ยเช่นกนั โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุน้ทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลสงู
และใหผ้ลตอบแทนทีน่่าสนใจ มกีารจ่ายเงนิปันผลสม ่าเสมอ มแีนวโน้มในการเตบิโตสงูเมอืเทยีบกบัตลาดโดยรวม 
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในบรษิทัทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตทีด่ ีและผูจ้ดัการกองทุนได้เลง็เหน็ถงึการจ่ายเงนิ
ปันผล/ผลตอบแทนทีด่ใีนอนาคต 

อย่างไรกต็ามในกรณีทีต่ลาดตราสารทุนมคีวามผนัผวนหรอืในช่วงทีส่ถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนในตรา
สารทุน เช่น การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง เป็นต้น ผู้จดัการกองทุนอาจปรบัสดัส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตรา
สารทางการเงนิ และ/หรอืตราสารหนี้อื่นๆไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ โดยตราสารหนี้ทีก่องทุน
ลงทุนจะตอ้งไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืไม่ต ่ากว่า BBB โดย Fitch 
หรอืเทยีบเท่าS&P หรอื Moody’s โดยผูจ้ดัการกองทุนจะปรบัลดสดัส่วนการลงทุนของตราสารทีม่คีวามเสีย่งสูง 
เช่น ตราสารทุน และเพิม่สดัส่วนการลงทุนในตราสารทีม่สีภาพคล่อง เช่น ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝาก 
เพื่อเป็นการปกป้องเงนิลงทุนของกองทุน 

กลยุทธก์ารจดัสรรการลงทุนของกองทุน ดงันี้ 

• สดัสว่นการลงทุนในตราสารทุนอยู่ระหว่างรอ้ยละ 70-98 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ

• สดัสว่นการลงทุนในตราสารหนี้สงูสดุไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ

• สดัสว่นการลงทุนในสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอย่างน้อยรอ้ยละ 2 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธเิพื่อรกัษาสภาพคล่อง
ของกองทุน 

ผูจ้ดัการกองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์(Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งเป็นไป
ตามเกณฑท์ี ่Securities Commission Malaysia ก าหนด 

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
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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การจ่ายเงนิปันผล : ม ี 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยของกองทุนรวม  

ค่าสมคัร (Application Fees) : ไม่เกนิรอ้ยละ 7 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

                                     (ปัจจบุนัเกบ็รอ้ยละ 5 ของมลูค่าหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมการขายคนื / หน่วยลงทุน (Withdrawal Fee) : ไมม่ ี

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่น (Switching Fee)  : ไม่เกนิรอ้ยละ 7 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

    (ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 1 ของมลูค่าหน่วยลงทุน) 

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

   (ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 1.5 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV)) 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี : ไม่เกนิรอ้ยละ 0.08 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 

                                                 (ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 0.05 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV)) 

หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่: www.principal.com.my 

กองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร ์เป็นกองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (Retail fund) และไมใ่ช่กองทุนรวมประเภทเฮด็จฟั์นด ์(Hedge fund) ทีม่หีน่วยงานก ากบัดแูลดา้น
หลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of Securities 
Commission (“IOSCO”) 

ความเสีย่งทัว่ไปของการลงทุนในกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 

1. การลงทุนในกองทุนนี้ มไิดเ้ป็นการรบัประกนัว่าผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนเสมอไป (Returns not guaranteed) 

ผูล้งทุนควรตระหนกัว่า กองทุนรวมไม่รบัประกนัผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนจะไดร้บั ผูล้งทุนอาจไดร้บัผลตอบแทนหรอืไม่
กไ็ด ้หรอือาจขาดทุนจากการขายหน่วยลงทุนกไ็ด้ เมื่อลงทุนในกองทุนรวม นอกจากนี้ มคีวามเป็นไปไดท้ี่กองทุน
อาจไม่บรรลุวตัถุประสงคก์ารลงทุน อย่างไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทุนจะพยายามบรหิารและจดัการกองทุนอย่างเต็ม
ความสามารถตามกรอบกระบวนการลงทุนทีว่างไวอ้ย่างชดัเจน 

2. ความเสีย่งทีเ่กดิจากภาวะโดยรวมของตลาด (General Market Environment Risk)  

การลงทุนซือ้หลกัทรพัยอ์าจมคีวามเสีย่งเขา้มาเกีย่วขอ้ง ดงันัน้ กองทุนรวมอาจได้รบัผลกระทบจากภาวะโดยรวมของ
ตลาด ซึง่รวมถงึ: 

• ภาวะเศรษฐกจิโลก, เศรษฐกจิในระดบัภูมภิาค  หรอืในระดบันานาชาต ิ

• นโยบายของภาครฐั หรอืสถานการณ์ทางการเมอืง 

• กรอบระเบยีบดา้นกฎเกณฑ ์และประเดน็ดา้นกฎหมาย 

• ทศิทางการเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบีย้ 

• ความเชื่อมัน่ของนกัลงทุนฃ 

• เหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ (อาท ิภยัธรรมชาต,ิ ภาวะสงคราม ฯลฯ) 

ปัจจยัที่กล่าวมาขา้งต้นอาจส่งผลต่อความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย์ที่อยู่ในพอร์ตการลงทุน การเคลื่อนไหวของ
ราคาหลกัทรพัยอ์าจส่งผลต่อมูลค่าสุทธขิองหน่วยลงทุน หรอืราคาของหน่วยลงทุน ทีอ่าจปรบัลด หรอืขึน้ และความ
ผนัผวนของรายไดข้องกองทุน  ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะท าการบรหิารและจดัการความเสีย่งดงักล่าว โดยท าการทบทวน
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แนวโน้มและภาวะเศรษฐกจิระดบัมหภาค และบริษัทจดัการอาจมกีารพจิารณาการปรบัสดัส่วนการลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนหลกั ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสภาวะตลาด 

3. ความเสีย่งของหลกัทรพัยแ์ต่ละตวั (Security specific risk) 

หลกัทรพัยแ์ต่ละตวัลว้นมคีวามเสีย่ง อาท ิบริษัทอาจไม่มคีวามสามารถในการช าระหนี้ หรอืช าระดอกเบีย้ และ/หรอื
เงนิต้นของหุ้นกู้, ผลกระทบจากการที่บรษิัทถูกปรบัลดอนัดบัความน่าเชื่อถือ ความเสี่ยงดงักล่าวอาจมผีลต่อระดบั
ราคาของหลกัทรพัย์ อย่างไรก็ตาม กองทุนพยายามลดความเสี่ยงนี้โดยผู้จดัการกองทุนจะท าการวเิคราะห์ขอ้มูล
พืน้ฐาน เพื่อช่วยในการคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีม่คีุณภาพ อกีทัง้กระจายการลงทุนเพื่อลดความผนัผวน และระดบัความ
เสีย่งของพอรต์การลงทุนดว้ยเช่นกนั 

4. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของหลกัทรพัย ์(Liquidity risk) 

ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องเกดิจาก การไม่สามารถเปลี่ยนหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นเงนิสดได ้หากหลกัทรพัยท์ีล่งทุน
ขาดสภาพคล่อง หลกัทรพัยน์ัน้อาจโดนบงัคบัขายทีร่ะดบัราคาต ่า และอาจสง่ผลกระทบต่อมลูค่าสทุธิของกองทุนดงันัน้ 
ผูจ้ดัการกองทุนจะบรหิารจดัการพอรต์การลงทุนใหอ้ยู่ในระดบัสมดุลย ์โดยกระจายการลงทุนในระดบัหลกัทรพัย ์ใน
ปรมิาณทีเ่หมาะสม ทัง้นี้เพื่อควบคุมระดบัความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยไม่สง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ
กองทุนแต่อย่างใด 

5. ความเสีย่งจากอตัราเงนิเฟ้อ (Inflation Risk) 

ความเสีย่งจากอตัราเงนิเฟ้อ คอืความเสีย่งทีท่ าใหมู้ลค่าหน่วยลงทุน หรอืรายรบัของกองทุนลดลงในอนาคต จากมูล
ค่าทีแ่ท้จรงิของเงนิทีไ่ดป้รบัลดลง ในขณะทีอ่ตัราเงนิเฟ้อปรบัสงูขึน้ มูลค่าทีแ่ทจ้รงิของพอรต์การลงทุนจะปรบัลดลง 
อตัราเงนิเฟ้อท าใหผ้ลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของกองทุนต ่ากว่าผลตอบแทนทีค่วรจะไดร้บัจรงิ ผูจ้ดัการกองทุนจะมุ่งลงทุน
ในหลกัทรพัยท์ีส่รา้งผลตอบแทนสงู เพื่อเป็นการควลคุมความเสีย่งดงักล่าว 

6. ความเสีย่งของผูจ้ดัการกองทุน (Manager’s risk) 

ผลตอบแทนของกองทุนขึน้อยู่กบัความรู ้ประสบการณ์ เทคนิคการลงทุน หรอืการบรหิารจดัการของผูจ้ดัการกองทุน 
การขาดทกัษะของผูจ้ดัการกองทุนดงัทีก่ล่าวไวใ้นเบือ้งตน้อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทุน และเกดิ
ความเสยีหายต่อผูล้งทุนตามมา นอกจากนี้ ผูล้งทุนควรตระหนักถงึระบบการบรหิาจดัการกองทุน อาท ิระบบปฎบิตัิ
การและระบบอื่นๆ ดว้ยเช่นกนั ผูจ้ดัการกองทุนจะควบคุมระดบัความเสีย่งนี้โดยจดัการลงทุนตามกรอบกระบวนการ
ลงทุน กระบวนการปฎบิตักิาร และวธิกีารด าเนินงาน ทีไ่ดก้ าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั 

ความเสีย่งเฉพาะของการลงทุนในกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 

1. ความเสีย่งของหุน้แต่ละตวั (Stock specific risk) 

ความผนัผวนของมูลค่าหุน้อาจสง่ผลกระทบต่อราคาของหน่วยลงทุน โดยทัว่ไป มลูค่าหุน้จะผนัผวนไปตามแต่ละการ
ด าเนินงานของบรษิัท และภาวะตลาด อย่างไรกต็าม การกระจายการลงทุนจะสามารถลดระดบัความเสีย่งดงักล่าว 
การกระจายการลงทุนนัน้รวมถึงการกระจายการการลงทุนในบริษัทที่อยู่ภายใต้หลากหลายกลุ่มธุรกิจ และ
อุตสาหกรรม หรอืแม้แต่ในประเทศต่างที่มีความเกี่ยวเนื่องกนัน้อย นอกจากนี้ ผู้จดัการกองทุนอาจใช้กลยุทธ์การ
ลงทุน Bottom-up โดยการประเมนิจากบรษิทัหรอืหุน้นัน้ๆ เป็นส าคญั  

2. ความเสีย่งของประเทศ (Country risk) 

การลงทุนในต่างประเทศ อาจไดร้บัความเสีย่งจากการลงทุนในประเทศนัน้ๆ อาท ิการเปลีย่นแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน 
สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่านี้อาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยท์ี่
กองทุนลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงนี้ผู้จ ัดการกองทุนจะวิเคราะห์ และเลือกลงกระจายลงทุนในหลายประเทศ โดย
วเิคราะห์ปัจจยัพืน้ฐาน และภาวะเศรษฐกจิโลกควบคู่กนัไป นอกจานี้  ส าหรบัประเทศทีต่้องมีใบอนุญาตในการลงทุน 
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หากกองทุนยังไม่มีใบอนุญาต หรืออยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาต หรือใบอนุญาตถูกเพิกถอนหรอืไม่ได้ต่ออายุ  
ผูจ้ดัการกองทุนอาจแสวงหาการลงทุนในตลาดอื่น ๆ ทีส่ามารถลงทุนไดต่้อไป 

3. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของหลกัทรพัย ์(Liquidity risk) 

ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องเกดิจาก การไม่สามารถเปลีย่นหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นเงนิสดได ้หากหลกัทรพัยท์ีล่งทุน
ขาดสภาพคล่อง หลกัทรพัย์นัน้อาจโดนบงัคบัขายที่ระดบัราคาต ่า และอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสุทธขิองกองทุน 
โดยทัว่ไป สภาพคล่องของหลกัทรพัยย์งัขึน้อยู่กับประเภทของหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน, ภาวะตลาด, กลุ่มธุรกจิ และปัจจยั
อื่นๆ ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของหลกัทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทุนจะท าการวเิคราะหห์ลกัทรพัย์
โดยละเอยีดเพื่อบรหิารจดัการการจดัประเภทสนิทรพัยใ์หเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ   

4. ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น (Currency risk) 

ทรพัย์สนิของกองทุนอาจด ารงอยู่ในรูปสกุลเงนิต่างประเทศ เช่น USD และการเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยน
ระหว่าง USD และอตัราแลกเปลีย่นของทรพัย์สนิของกองทุนอาจก่อใหเ้กดิการปรบัลดของมูลค่าทรพัยส์นิ ภายหลงั
การแปลงค่าเป็น USD ประเภทของกองทุนอาจด ารงอยู่ในรูปสกุลเงนิทีน่อกเหนือไปจาก USD และการเคลื่อนไหว
ของอตัราแลกเปลีย่นระหว่าง USD และสกุลเงนินัน้ๆ อาจสง่ผลต่อมลูค่าทรพัยส์นิทีผู่ล้งทุนถอือยู่ ดงันัน้ ผูล้งทุนควร
ตระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าวอนัเกดิจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ในกรณีทีผู่้จดัการกองทุนไม่ไดท้ าการ
ปิดความเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่น 

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

การลงทุนในพนัธบตัร และ/หรอืเมื่อกองทุนไดด้ าเนินการท าธุรกรรมนอกตลาด (OTC)  จะมคีวามเสีย่งทางดา้นเครดติ
ของผูอ้อกตราสาร หรอืการผดินดัช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร โดยผูอ้อกอาจไม่สามารถช าระเงนิตน้และผลตอบแทนได ้
ซึง่จะมผีลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนทีล่งทุน นอกจากนี้ ตราสารทีอ่อกโดยแต่ละผูอ้อกตราสาร
อาจมรีะดบัความเสีย่งดา้นเครดติทีต่่างกนั ซึ่งส่วนมากความเสีย่งดา้นเครดิต และความเสีย่งของคู่สญัญาจะสงูขึน้ถ้า
อายุตราสารยาวขึน้ ทัง้นี้ สามารถลดความเสีย่งดงักล่าวไดโ้ดยการใช้กลยุทธ ์ใช้กลยุทธก์ารลงทุน Bottom-up และ 
Top-down รวมทัง้วเิคราะหค์วามน่าเชื่อถอืของผูอ้อกเพื่อใหแ้น่ใจก่อนลงทุน 

นอกจากนี้ผู้จดัการการลงทุนจะก าหนดอนัดบัขัน้ต ่าของ Credit Rating ซึ่งจดัอนัดบัโดย Foreign Rating Agencies 
และบรหิารจดัการอายุของตราสารการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกองทุน โดยกองทุนน้ีจะลงทุนในตราสาร
หนี้ทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอือย่างน้อย "BBB” โดย  Fitch หรอืเทยีบเท่า S&P หรอื Moody’s  

การลงทุนในเงนิฝากก่อใหเ้กดิความเสีย่งดา้นเครดติ/การผดินดัช าระหนี้ และความเสีย่งของคู่สญัญาดว้ยเช่นกนั ใน
กรณีทีคู่่สญัญาไม่ช าระเงนิตน้และผลตอบแทน และอาจน ามาสูก่ารการผดินดัช าระหนี้ 

ทัง้นี้ สามารถลดความเสีย่งดงักล่าวไดโ้ดยการใชก้ลยุทธก์ารลงทุน Bottom-up และ Top-down รวมทัง้วเิคราะหค์วาม
น่าเชื่อถอืของผูอ้อกเพื่อใหแ้น่ใจก่อนลงทุน 

6. ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (Interest rate risk) 

โดยทัว่ไปเมื่ออตัราดอกเบี้ยสงูขึน้ราคาของตราสารหนี้จะมแีนวโน้มที่ปรบัตวัลดลง ซึ่งจะมผีลกระทบต่อมูลค่าหน่วย
ลงทุน (NAV) ของกองทุนรวมที่ลงทุน ถ้ากองทุนถือตราสารถึงวนัครบก าหนดอายุ ความผนัผวนของราคาจะลดลง 
ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทุนจะจดัสรรอายุของตราสารทีล่งทนุขึน้อยู่กบัมุมมองของผูจ้ดัการกองทุนต่อทศิทางการเคลื่อนไหว
ของอตัราดอกเบีย้ในอนาคต  

7. ความเสีย่งทีเ่กดิจากการลงทุนเชงิรบัชัว่คราว (Temporary defensive position)  

ในขณะที่ผู้จดัการกองทุนต้องตัดสินใจที่จะลงทุนในลกัษณะเชิงรบัชัว่คราว (Temporary defensive position) เช่น 
เปลีย่นจากลงทุนในหุน้เป็นตราสารหนี้ หรอืตราสารตลาดเงนิ ผลด าเนินงานของกองทุนอาจจะต ่ากว่า เกณฑม์าตรฐาน 
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เพราะการตดัสนิใจลงทุนอาจไม่ถูกเสมอไป เพื่อบรหิารความเสีย่งนี้ ผู้จดัการกองทุนจะท าการวจิยั และวเิคราะห์ขัน้
พืน้ฐานของแนวโน้มในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

8. ความเสีย่งจากการลงทุนในกลุ่มประเทศเกดิใหม่ (Risk of investing in emerging markets) 

การลงทุนในทรพัยส์นิของกลุ่มประเทศเกดิใหม่มคีวามเสีย่ง (ดา้นกฎหมาย, ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นการเมอืง) มากกว่า
การลงทุนในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว กลุ่มประเทศเกิดใหม่ต้องเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม ซึ่งความไม่มัน่คงทางการเมืองและเศรษฐกิจนี้มีผลต่อความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่นและราคาของหลกัทรพัยแ์ละส่งกระทบต่อความเชื่อมัน่ของผูล้งทุน นอกจากนี้ การเปลีย่นแปลงของราคา
หลกัทรพัยอ์าจเกดิจากอตัราดอกเบีย้, การเปลีย่นแปลงของอุปสงคอ์ุปทาน, ปัจจยัภายนอกจากประเทศคู่คา้, นโยบาย
ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัภาษี หรอืนโยบายทางการเงิน นโยบายภาครฐั การเมอืงระหว่างประเทศ และเหตุการณ์ทางเศรษฐกจิ 
สว่นใหญ่แลว้ ตลาดการเงนิในกลุ่มประเทศเกดิใหม่นัน้ยงัคงขาดสภาพคล่อง ปรมิาณการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั
จดทะเบยีนยงัอยู่ในระดบัต ่า เป็นผลใหห้ลกัทรพัยข์องกลุ่มประเทศเกดิใหม่ต้องเผชญิกบัความผนัผวนและมโีอกาสที่
ราคาของหลกัทรพัยจ์ะปรบัลดลง และมคีวามผนัผวนสงูเมื่อเทยีบกบัหลกัทรพัยข์องกลุ่มประเทศทีพ่ฒันาแลว้ ดงันัน้ ผู้
ลงทุนควรตระหนักว่าการลงทุนในหลกัทรพัยก์ลุ่มประเทศเกดิใหม่จะต้องเผชญิกบัความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์
และเกดิความเสีย่งในการลงทุนตามมา ผูจ้ดัการกองทุนจะควบคุมความเสีย่งดงักล่าวโดยการบรหิารจดัสรรประเภท
สนิทรพัย ์และกระจายการลงทุนโดยการใชก้ารวเิคราะห ์และใชก้ลยุทธก์ารลงทุน Bottom-up และ Top-down 

21.  การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด : 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทั
จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านกังานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้
ถอืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได ้ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร 
บรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหมจ่ะ
ค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทั
จดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22.  ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บรษิัทจดัการกองทุนรวมมหีน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัท
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยั
อ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ขอ้ก าหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ 
หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อื
ว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนามใน
ขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอืว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัท
จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  

 



    

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้

ของบรษิทัต่างๆ ในรอบปีปฏทินิ ไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ี 
ตัง้แต่วนัท่ี  1  ตลุาคม  2561  ถึงวนัท่ี  30  กนัยายน  2562 

 
Principal Asset Management Berhad (ประเทศมาเลเซยี) 

           

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ี ่บรษิทัจดัการ
โดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) และส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ี 

 1. นายวนิ พรหมแพทย,์ CFA 
 2. นายวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA 
 3. น.ส.วริยิา โภไคศวรรย ์

    4. นายปณิธ ิจติรโีภชน์ 
    5. นายธนา เชนะกุล, CFA 
    6. นายวรุณ ทรพัยท์วกีุล 
    7. นายประพจน์ อว้นเจรญิกลุ 

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

 
   รายงานรายละเอียดการรบัค่าตอบแทน หรอืประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบี้ย หรอืผลประโยชน์ทัว่ไปท่ี

เกิดจากการลงทุน 
- ไม่ม ี- 

 
รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

ของธรุกิจกองทุนรวม 
- ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) - 

 
ค่านายหน้าทัง้หมดจากการท่ีบริษทัสัง่ซ้ือขายหลกัทรพัยฯ์ 

- ไม่ม ี- (เป็นการซือ้/ขายหน่วยลงทุน) 

http://www.sec.or.th/
http://www.sec.or.th/


    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


