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 เดิมกองทุนชื่อกองทุนเปิดซีไอเอ ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั  อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ, CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity 
Retirement Mutual Fund (ชื่อย่อ : CIMB-PRINCIPAL APDIRMF) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลต ัง้แต่วนัที่ 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

 กองทุนหลกัลงทุนกระจกุตวัในประเทศฮ่องกง ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ(“กองทุน” ) ลงทุนใน กองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 

(“กองทุนหลกั” ) ต่างประเทศ จึงอาจทาํให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนสกลุเงินบาท  และดอลลารส์หรฐั และเน่ืองจากกองทุนหลกัสามารถไปลงทุน
ได้ในต่างประเทศในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก จึงทาํให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่กองทุนไปลงทุนด้วย บริษทัจดัการอาจใช้สญัญาซื้อขายล่วงหน้า
เพื่อเป็นเครื่องม ือในการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) โดยอาจพิจารณาปรบัเปลี่ยนอตัราส่วนตามดลุยพินิจของผ ู้จดัการกองทุนใน
แต่ละช่วงเวลาของการลงทุน ทัง้น้ี กองทุนไม่ได้ป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จาํนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบักาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน /หรือ
ได้รบัเงินคืนต ํา่กว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อย่างไรกต็ามหากผู้จดัการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผ ู้
ถือหน่วย หรือทาํให้ผ ู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนกไ็ด้ เน่ืองจากการใช้เครื่องม ือ
ป้องกนัความเสี่ยงจะมีต้นทุนในการทําธ ุรกรรม  ทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น  ดงันัน้  กองทุนจึงยงัมีความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลี่ยนเหลืออยู่  

 เน่ืองจากกองทุนหลกั สามารถลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที่ไม ่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย  ์(Unlisted Securities) ในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรพัย์สินของกองทุน  และตราสารหน้ีที่ได้ร บัการจดัอ ันดบัความน่าเชื่อถือภายในประเทศ  (Local Rating)  จากสถาบนัจดัอ ันดบัที่ไม ่ได้ร บัการยอมรบัจาก
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต . ซึ่งเม ื่อนับรวมแล้วอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวอาจสูงกว่าเกณฑ์ที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต . กาํหนด บริษทัจดัการ จะทาํ
การติดตามสดัส่วนการลงทุนใน Unlisted Securities และตราสารหน้ีที่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือภายในประเทศ (Local Rating) จากสถาบนัจดัอนัดบัที่
ไม ่ได้รบัการยอมรบัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต . และจะปรบัลดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลกั รวมทัง้ถือครองเงินสดหรือตราสารที่ม ีคณุภาพดีท ัง้ใน
และ/หรือต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น  เพื่อ ให้สดัส่วนการลงทุนในส่วนดงักล่าวของกองทุน น้ี  ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ไม่เกินกว่าเกณฑ์ของสาํนักงานก.ล .ต .
กาํหนด  

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในค ู่ม ือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วย หากไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการลงทุน  ผู้ลงทุนจะ
ไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

 ในกรณีที่กองทุนน้ี ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามที่สาํนักงานกาํหนด ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ม ีคาํส ัง่ไว้ 
 ในกรณีที่ม ีเหตกุารณ์ไม ่ปกติผ ูล้งทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กาํหนดในหนังสือชี้ชวน 
 การลงทุนในหน่วยลงทุน  มิใช่การฝากเงิน  และมีความเสี่ยงของการลงทุน  ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกกไ็ด้ ดงันัน้  ผู้

ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ เม ื่อเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค ์
การลงทุนของผ ูล้งทุน และผ ูล้งทุนยอมรบัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

 เน่ืองจากกองทุนน้ี  เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ  จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม ่ปกติ ทาํให้
กองทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ ผูล้งทุนไม่ได้รบัเงินคืนตามระยะเวลาที่กาํหนด 

 ผูล้งทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจาํหน่าย โอน จาํนํา หรือนําไปเป็นประกนั 
 ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนและค ู่ม ือภาษีให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนและค ู่ม ือภาษีไว้เป็นข้อม ูล เพื่อใช้อ ้างอิงในอนาคต และเม ื่อมีข้อสงสยัให้

สอบถามผูต้ิดต่อกบัผ ูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของข้อม ูลในหนังสือชี้

ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ 
 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผ ู้ส ัง่ซื้อ  หรือส ัง่สบัเปลี่ยนของบุคคลใดหรือกล ุ่มบุคคลใดที่ทาํ

ให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกบักฎหมาย Foreign 
Account Tax Compliance Act (“ FATCA” ) และหรือกฎหมายอื่นท ัง้ในและต่างประเทศที่ม ีลกัษณะเดียวกนั 

 ผูล้งทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 
 ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 
 บริษทัจดัการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลต ัง้แต่

วนัที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที 5 สิ้นสดุวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2562 

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 
Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Retirement Mutual Fund  
(PRINCIPAL APDIRMF) 



 

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 

 
 
 
 
 

จดัตัง้และจดัการโดย 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
 
 
 

วนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุ 
ในวนัและเวลาทาํการถงึ 15.30 น. 
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ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
หรอืผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืที ่บลจ. พรนิซเิพลิแต่งตัง้ 
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รายละเอียดโครงการจดัการ 
กองทนุเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  

คาํจาํกดัความ  : 

โครงการ  หมายถงึ โครงการจดัการกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ 
อนิคมั อคิวติีเ้พื่อการเลีย้งชพี  

กองทุน กองทุนเปิด กองทุนรวม  หมายถงึ กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติีเ้พือ่
การเลีย้งชพี 

หน่วยลงทุน  หมายถงึ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ 
อนิคมั อคิวติีเ้พื่อการเลีย้งชพี 

บรษิทัจดัการ  หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

ผูด้แูลผลประโยชน์  หมายถงึ ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน นายทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  หมายถงึ บุคคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้าํหน้าทีข่ายหรอื
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม  

ผูถ้อืหน่วยลงทุน  หมายถงึ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนา
มกิ อนิคมั อคิวติีเ้พือ่การเลีย้งชพี 

บรษิทัจดทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัอนุญาตให้
ทาํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยก์รงุเทพ  

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

วนัทาํการ  หมายถงึ วนัเปิดทาํการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  

วนัทาํการซือ้ขาย  หมายถงึ วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีก่าํหนดใน
รายละเอยีดโครงการ ยกเวน้ วนัหยดุตามทีส่าํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และหรอืวนัทีบ่รษิทัจดัการ
ไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน และหรอื วนัทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยดุรบัคาํสัง่รบัซือ้คนื ตามทีก่าํหนดใน
รายละเอยีดโครงการ 

วนัทาํการขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ ทุกวนัทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทาํการของประเทศ
ของกองทุนหลกั และวนัทาํการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ลงทุน (ถา้ม)ี  และวนัทาํการทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจาก
การรบัชาํระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ีตัง้แต่
เวลาเริม่ทาํการถงึ 15.30 น. 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี    2 

วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ ทุกวนัทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทาํการของประเทศ
ของกองทุนหลกั และวนัทาํการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทาํการทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจาก
การรบัชาํระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี ตัง้แต่
เวลาเริม่ทาํการถงึ 15.00 น. 

ราคาขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พือ่คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุน ทุกสิน้วนัทาํ
การขายนัน้บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พือ่คาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทุกสิน้วนั
ทาํการรบัซือ้คนืนัน้หกัดว้ยคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนื หน่วยลงทุน 
(ถา้ม)ี 

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  หมายถงึ ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกทีก่าํหนดในหนงัสอืชีช้วน
สว่นสรปุขอ้มลูสาํคญั  

แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถงึ แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง
โดยแกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งจนถงึ
ปัจจุบนั  

การชดเชยราคา  หมายถงึ การเพิม่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนที่
มรีาคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง หรอืการจา่ยเงนิซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่น
ต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง
แทนการเพิม่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุน  

บรษิทัยอ่ย  หมายถงึ บรษิทัจาํกดัทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถอืหุน้ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 
75 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั จาํกดันัน้  

กจิการ  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีม่ ี
หลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชน จาํกดั  

สถาบนัการเงนิ  หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของถาบนั
การเงนิ  

สมาคม  หมายถงึ สมาคมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตและจดทะเบยีน
กบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ทาํการ
สง่เสรมิและพฒันาธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภททีเ่กีย่วกบัการจดัการลงทุน 
อาคาร 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์

กลุม่กจิการ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่และบรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชี
กาํหนดใหจ้ดัทาํงบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ  กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตามกฎหมาย
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วา่ดว้ยธนาคารแหง่ประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี หมายถงึ กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ ัง้ขึน้เพือ่สง่เสรมิการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุล
เงนิทอ้งถิน่ในภูมภิาคตามโครงการจดัตัง้กองทุนพนัธบตัรเอเชยีระยะ
ทีส่อง (Asian Bond Fund 2) ตามมตขิองทีป่ระชุมกลุม่ธนาคารกลาง
สมาชกิ Executives Meeting of East Asia and Pacific Central 
Banks (EMEAP) 

กองทุนรวมวายุภกัษ์ หมายถงึ กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2546 

กองทุน AI หมายถงึ กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย (Accredited Investor Mutual 
Fund) 

กองทุน buy & hold หมายถงึ กองทุนรวมทีมุ่ง่เน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไว้
จนครบกาํหนดอายขุองทรพัยส์นิ หรอืครบอายุของรอบการลงทุนของ
กองทุนรวม หรอืครบอายขุองกองทุนรวม 

กองทุน CIS  ต่างประเทศ หมายถงึ กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุม่ (collective investment scheme)  ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุน
ดงักลา่วจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใดแต่ไมร่วมถงึกองทุน 
property และกองทุน infra ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ กองทุน exchange traded fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน infra หมายถงึ รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก่ 
1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัต์
เพือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทาํนอง
เดยีวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุน
โครงสรา้งพืน้ฐานดงักลา่วจะจดัตัง้ในรปูบรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน LTF หมายถงึ  กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน property หมายถงึ  กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุน
รวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่
ดว้ยทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 
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3.  foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  
(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง หมายถงึ การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญา
ใน derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
1.  ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็กาํไร 

(speculate) 
2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของ 

ทรพัยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 
4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่ 

เงนิฝาก 

หมายถงึ  ทรพัยส์นิดงัน้ี 
1.  เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสาร

อื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัเงนิฝาก  
2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร 
3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะที่
เทยีบเคยีงไดก้บัเงนิฝาก โดยคู่สญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูฝ้าก
สามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคูส่ญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูร้บัฝาก
ไดเ้ตม็จาํนวน ณ เวลาใด ๆ 

ดชันีกลุม่สนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ ดชันีทีจ่ดัทาํขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน หมายถงึ ตราสารทางการเงนิทีม่เีงือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

ตราสารภาครฐัไทย หมายถงึ ตราสารดงัน้ี 
1.  ตัว๋เงนิคลงั   
2.  พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.   
3.  พนัธบตัร B/E P/N ศุกกู หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลงัหรอื 

กองทุนฟ้ืนฟูเป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ หมายถงึ ตราสารทีม่รีปูแบบทาํนองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยทีร่ฐับาล
ต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของ
รฐับาลต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ํ้า
ประกนั แต่ไมร่วมถงึตราสารทีอ่อกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III หมายถงึ ตราสารเพือ่การนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไมว่า่ตาม
กฎหมายไทยหรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์าร
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กาํกบัดแูลสถาบนัการเงนิของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

ตลาดซือ้ขาย 
หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

หมายถงึ ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพือ่การซือ้ขายหลกัทรพัย์
ในต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
1.  มกีารรวบรวมคาํเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลาย

รายและผูเ้สนอขายหลายราย 
2.  มกีารกาํหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่กาํหนดเกีย่วกบั

วธิกีารในการซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการลว่งหน้า โดยผู้
ใหบ้รกิารไมอ่าจใชดุ้ลยพนิิจในการจดัการซือ้ขายเป็นประการอื่น 
และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รอื
ระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการ
กองทุนรวม หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการอนุญาตให้
ทาํการซือ้ขายไดใ้น SET 

บรษิทัยอ่ย หมายถงึ บรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม 
โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยลา่สดุ  ทัง้น้ี 
หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏใน
บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ลา่สดุ 

บรษิทัใหญ่ หมายถงึ บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม 
โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยลา่สดุ  ทัง้น้ี 
หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏใน
บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ลา่สดุ 

แบบ filing หมายถงึ แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่กาํหนดให้
เป็นหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยว์า่ดว้ยการกาํหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการชาํระหน้ีตามตราสารทางการเงนิในฐานะผู้
ออก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั แลว้แต่
กรณี 
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หน่วย CIS หมายถงึ หน่วยของกองทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ 
     คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 
     กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุน 
     ทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั  
     และกองทุนสว่นบุคคล 
2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย infra หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยูใ่นรปู
แบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ย  

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ย ทรสัต์
เพือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 
ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะ ทาํนอง
เดยีวกบักองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้น้ี ไมว่า่จะจดัตัง้ใน
รปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย property หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปู
แบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่
ดว้ยทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ หุน้กูท้ีม่กีาํหนดเวลาชาํระหน้ีไมเ่กนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อกหุน้กู ้

B/E หมายถงึ ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่กีาร
เผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของ
กองทุนนัน้ 

CIS operator หมายถงึ บุคคลดงัน้ี 
1.  บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื 
2.  ผูท้าํหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 

counterparty limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีคู่ส่ญัญา 

CRA หมายถงึ สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดร้บั
ความเหน็ชอบจากสาํนกังาน เวน้แต่ทีก่าํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะใน
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ภาคผนวก 5 สว่นที ่5 

credit derivatives หมายถงึ derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของ
ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคูส่ญัญาฝ่ายหน่ึงไปยงั
คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงซึง่มี
ภาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิใหแ้ก่คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเมือ่เกดิ
เหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการชาํระหน้ี (credit event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บั
การประกนัความเสีย่ง จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืคา่ธรรมเนียมสาํหรบั
การมภีาระผกูพนัดงักลา่ว 

credit event หมายถงึ เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามทีร่ะบุใน
ขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

credit rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัทาํโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิ
ความสามารถในการชาํระหน้ีตามตราสารหรอืสญัญา 

currency risk หมายถงึ ความเสีย่งดา้น FX 

delta หมายถงึ อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา กบั
ราคา underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่กรณี 

derivatives หมายถงึ สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

derivatives on organized exchange หมายถงึ derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

discount rate หมายถงึ อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช ้
ในการคาํนวณมลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

foreign REIT หมายถงึ กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอื
ในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้น้ี ไมว่า่
กองทรสัตห์รอืกองดงักลา่วจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

FX หมายถงึ อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS หมายถงึ ประเทศกลุม่อนุภมูภิาคลุม่แมน้ํ่าโขง (Greater Mekong Subregion) 
ซึง่ไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยม
เวยีดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

group limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนําอตัราสว่น
การลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการมาคาํนวณรวมกนั 

guarantor rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั 
ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั 

international scale หมายถงึ มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหวา่ง
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ประเทศ 

investment grade หมายถงึ credit rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

IOSCO หมายถงึ International Organization of Securities Commissions 

IPO หมายถงึ การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial 
Public Offering) 

issue rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

issuer rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา 

market price หมายถงึ มลูคา่ตามราคาตลาด 

MF หมายถงึ กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF หมายถงึ กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

national scale หมายถงึ มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
ภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

net exposure หมายถงึ มลูคา่การลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไมว่า่เป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดย
ออ้มผา่นการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิ
อยูก่บัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

Non-retail MF หมายถงึ กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
ซึง่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผู้
ลงทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ
กองทุนสว่นบุคคล 

notional amount หมายถงึ มลูคา่ตามหน้าสญัญาของ derivatives 

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

options หมายถงึ สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า” ใน
มาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

OTC derivatives หมายถงึ derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives  

P/N หมายถงึ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

portfolio duration หมายถงึ อายเุฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการคาํนวณ 
คา่ตามมาตรฐานสากล 

product limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภททรพัยส์นิ 

PVD หมายถงึ กองทุนสาํรองเลีย้งชพี (Provident Fund) 
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regulated market หมายถงึ ศนูยก์ลางทีจ่ดัชอ่งทางการสือ่สารระหวา่งผูค้า้เพือ่ใหเ้กดิการเจรจา
ต่อรองซือ้ขายตราสารระหวา่งกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ ที่
เกีย่วกบัตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดงักลา่วอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูล
ของทางการหรอืหน่วยงานทีท่าํหน้าทีก่าํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอื
ตราสารทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัหลกัทรพัย ์

repo หมายถงึ ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (repurchase agreement) 

retail MF หมายถงึ กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป (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 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

single entity limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา 

SIP หมายถงึ Specific Investment Products 

SN หมายถงึ ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  

sovereign rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่
ทีอ่ยู ่ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินดัชาํระหน้ีของรฐับาล
ของประเทศนัน้ 

TBMA หมายถงึ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC หมายถงึ บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการใหส้นิเชื่อ
เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

TSR หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable 
Subscription Right) 

underlying หมายถงึ สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

WFE หมายถงึ World Federation of Exchanges 
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1. ชื่อ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม  :  

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

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

1.3. ชื่อยอ่ : PRINCIPAL APDIRMF  

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้  

1.6. การกาํหนดอายโุครงการ : ไมก่าํหนด  

1.7. อายโุครงการ : ไมก่าํหนด 

1.8. อายโุครงการถงึวนัที ่(กรณีกาํหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : ไมก่าํหนด 

1.9. เงือ่นไข (อายโุครงการ) : ไมก่าํหนด 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยูร่ะหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก
ได ้หรอื หลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยจะพจิารณา
ชาํระเงนิคนืใหก้บัผูล้งทุน โดยไมนํ่าทรพัยส์นิทีจ่าํหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีน ในกรณีที ่ 

(ก) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็วา่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไมเ่หมาะสม หรอืไมม่ตีราสารที่
สามารถลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสมเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงในเรือ่งกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ  

(ค) กรณีทีไ่มส่ามารถลงทุนในกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ได ้หรอืไม่
สามารถสรรหา และ/หรอืลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ทีม่นีโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์และ/หรอืนโยบายการลงทุนของโครงการไดเ้หมาะสม  

(ง) กรณีทีก่องทุนรวมมจีาํนวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไมเ่พยีงพอต่อการจดัตัง้
กองทุนเพือ่เงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 

(จ) กรณีมเีหตุใหเ้ชื่อวา่เพือ่เป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

ทัง้น้ี ในกรณียุติการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกบรษิัทจดัการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้าร
อนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สดุลงในวนัทีแ่จง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทุนเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป 

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย  

2. จาํนวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทุนรวม มลูค่าที่ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่ 
เสนอขาย :  

2.1. จาํนวนเงนิทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท 

2.2. เงือ่นไข (จาํนวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจาํนวน
เงนิทุนของโครงการไดไ้มเ่กนิ 150 ลา้นบาท 

หากบรษิัทจดัการนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศแล้วเกินกว่าร้อยละ 75 ของวงเงนิที่ได้รบัการจดัสรรให้
สามารถนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ บรษิทัจดัการสงวนสทิธขิอวงเงนิเพิม่เตมิจากสาํนกังานคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต.และเสนอหน่วยงานที่มอีํานาจตามกฎหมายอื่นใด ตลอดจนสงวนสทิธทิี่จะดําเนินการเพิม่เงนิทุนจด
ทะเบยีนได ้โดยไมต่อ้งขอมตคิวามเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จาํนวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

2.6. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 5,000.00 บาท  

2.7. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 5,000.00 บาท 

2.8. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : ไมก่าํหนด 

2.9. จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : ไมก่าํหนด 

2.10. มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไมก่าํหนด 

2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไมก่าํหนด  

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จํานวนมลูค่าขัน้ตํ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถ้าม)ี ใหก้บัผู้
ส ัง่ซื้อ หรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลา
การถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการอาจกําหนด
ขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการ
จะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ทําการของบรษิทัจดัการ และผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมลูค่าขัน้ตํ่าของการทํารายการสัง่ซื้อ
และ/หรอืขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว เพื่อรองรบัรายการ
สง่เสรมิการขายหรอืบรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกวา่ การเปลีย่นแปลง
ดงักล่าวขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยหาก
มกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ณ ทีท่าํการ
ของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์
ของบรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบายการลงทุน 
ลกัษณะพิเศษ การลงทนุในต่างประเทศ การลงทนุในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการ
ลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ ื่นที่จะลงทนุ 

3.1 วตัถุประสงคข์องโครงการ : 

เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนไปยังต่างประเทศและต้องการสร้างโอกาสในการรบั
ผลตอบแทนทีด่จีากการมุง่ลงทุนในตราสารแหง่ทุนในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ยกเวน้ญีปุ่่ น) แต่อยา่งไรก็
ตามในช่วงทีส่ถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารทุน กองทุนอาจปรบัสดัสว่นการลงทุน ไป
ลงทุนในตราสารทางการเงนิ และ/หรอืตราสารหน้ีอื่นๆได้  ทัง้น้ี กองทุนจะนําเงนิไปลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในหน่วย CIS ของ
กองทุนดงักล่าวคิดเป็นอตัราเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน  สว่นทีเ่หลอืลงทุนในหลกัทรพัยอ์ื่นใดทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  
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ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีจะไม่ไดร้บัผลประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏบิตัิ
ตามเงือ่นไขการลงทุน และจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีเ่คยไดร้บัภายในกําหนดเวลา และจะตอ้ง
ชาํระเงนิเพิม่และเบีย้ปรบัตามประมวลรษัฎากร (ถา้ม)ี 

3.2. ประเภทกองทุนรวมตามนโยบายกองทุน :  ตราสารทุน 

3.3. ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ :  

- กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (Retirement Mutual Fund)  

- กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 

ชื่อกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : CIMB-PRINCIPAL Asia Pacific Dynamic Income Fund 

กองทุนหลกัจดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศ : มาเลเซยี (Malaysia) 

3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :  - 

3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) : ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า : การลดความเสีย่ง (Hedging) 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) : ไมล่งทุน  

3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : 

มุง่หวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่นไหววตามดชันีชีว้ดั และบางโอกาสอาจสรา้งผลตอบแทนสงูกวา่ดชันีชีว้ดั 

3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark)  

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

หมายเหตุ : 

การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกับดัชนี  MSCI AC Asia  Pacific ex Japan โดยอัตรา
ผลตอบแทนขา้งต้น จะปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัที่คํานวณ
ผลตอบแทน 

ดัชนี MSCI AC Asia  Pacific ex Japan เป็นดัชนีประเภทหน่ึงที่คํานวณผลตอบแทนแบบสะสมตาม
ช่วงเวลากําหนดไวเ้ป็นมาตรฐานของรายชื่อหลกัทรพัยต่์างๆที่ถูกคดัเลอืก โดย MSCI (Morgan Stanley 
Capital International) ตัง้ต้นฐานดชันีที่ 100 เมื่อวนัที ่31 ธนัวาคม 2530 ดชันีดงักล่าวเป็นดชันีแบบถ่วง
น้ําหนักด้วยมูลค่าตลาดที่ปรบัฟรีโฟลตแล้ว ออกแบบมาเพื่อวดัผลงานของตลาดทุนของสมาชิก 12 
ประเทศในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิคไมร่วมญีปุ่่ น เหมาะสมกบัการวดัผลดาํเนินงานเปรยีบเทยีบแบบวงกวา้ง 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการเปรยีบเทียบตามที่บรษิัทจดัการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอยา่งชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัคา่อธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลใน
การเปลีย่นตวัชี้วดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถ
ใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้

อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกําหนดของ
สมาคมบรษิัทจดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบั
มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้ว ัดในการใช้
เปรยีบเทยีบในกรณีที่ผูอ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัทําหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดย
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บรษิทับรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศใน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10. ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน : จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น 

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income 
Fund ที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) มีนโยบาย
จุดมุง่หมายในการบรหิารจดัการผลตอบแทนของกองทุนใหม้เีสถยีรภาพและเชงิบวกจากการลงทุนในภมูภิาค
เอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่ น) กองทุนจะลงทุนในบริษัทจัดตัง้, จดทะเบียน, และ/หรือ มีการ
ดําเนินการสว่นใหญ่ในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ยกเวน้ประเทศญี่ปุ่ น) ในสว่นของบรษิทัจดทะเบยีน จะตอ้งมี
การซื้อขายในต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE ด้วยเช่นกนั โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุ้นที่มกีาร
จ่ายเงนิปันผลสงูและใหผ้ลตอบแทนทีน่่าสนใจ มกีารจ่ายเงนิปันผลสมํ่าเสมอ มแีนวโน้มในการเตบิโตสงูเมอื
เทยีบกบัตลาดโดยรวม นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในบรษิัทที่มศีกัยภาพในการเติบโตที่ด ีและผู้จดัการ
กองทุนไดเ้ลง็เหน็ถงึการจา่ยเงนิปันผล/ผลตอบแทนทีด่ใีนอนาคต  

อยา่งไรกต็ามในกรณีทีต่ลาดตราสารทุนมคีวามผนัผวนหรอืในช่วงทีส่ถานการณ์ไมเ่หมาะสมต่อการลงทุนใน
ตราสารทุน เช่น การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง เป็นตน้ ผูจ้ดัการกองทุนอาจปรบัสดัสว่นการลงทุน ไปลงทุน
ในตราสารทางการเงนิ และ/หรอืตราสารหน้ีอื่นๆไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ โดยตราสาร
หน้ีที่กองทุนลงทุนจะต้องได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืไม่ตํ่า
กว่า BBB โดย Fitch หรอืเทยีบเท่าS&P หรอื Moody’s โดยผูจ้ดัการกองทุนจะปรบัลดสดัสว่นการลงทุนของ
ตราสารทีม่คีวามเสีย่งสงู เช่น ตราสารทุน และเพิม่สดัสว่นการลงทุนในตราสารทีม่สีภาพคล่อง เช่น ตราสาร
ทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝาก เพือ่เป็นการปกป้องเงนิลงทุนของกองทุน 

กลยทุธก์ารจดัสรรการลงทุนของกองทุน ดงัน้ี 

 สดัสว่นการลงทุนในตราสารทุนอยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 70-98 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ

 สดัสว่นการลงทุนในตราสารหน้ีสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ

 สดัสว่นการลงทุนในสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอยา่งน้อยรอ้ยละ 2 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธเิพื่อรกัษาสภาพ
คลอ่งของกองทุน 

ทัง้น้ี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic 
Income Fund ที่จดทะเบยีนในประเทศมาเลเซยีโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และนําเงนิไปลงทุนในซึ่งจะสง่ผลใหก้องทุนม ีnet exposure ในหน่วย CIS ของ
กองทุนดงักลา่ว โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

สว่นทีเ่หลอือาจพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหน้ีในประเทศที่มี
อายุไม่เกนิ 1 ปี โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสาํรองเงนิไวส้าํหรบัการดําเนินงาน รอการลงทุน หรอืรกัษาสภาพ
คล่องของกองทุน และบรษิทัจดัการอาจจะลงทุนในเงนิฝากต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอื
ทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ระบุไวใ้นโครงการหรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น โดย
ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึง่พจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่
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เกี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางของค่าเงนิ, ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ อย่างไรกต็ามหากผูจ้ดัการ
กองทุนพจิารณาว่า การป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย 
หรอืทําให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที่อาจได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่นกไ็ด ้

ทัง้น้ี ในส่วนของการลงทุนในประเทศจะไม่ลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (structured note) รวมถึงตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก 
(issue/issuer) ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารทุนของบรษิัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
(Unlisted securities) 

อน่ึง ในกรณีทีก่องทุนไมส่ามารถเขา้ลงทุนในกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 
ที่จดทะเบยีนในประเทศมาเลเซยี หรอืกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนดงักล่าว ไม่
เหมาะสมอกีต่อไป เช่น กรณีทีผ่ลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศตํ่ากวา่ผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มี
นโยบายการลงทุนใกล้เคียงกนัอย่างมนีัยสําคญั หรอืติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน หรอืขนาดของกองทุน
ต่างประเทศลดลงอย่างมนียัสาํคญั จนอาจมผีลกระทบต่อการลงทุนหรอืค่าใชจ้่าย หรอืการลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสอืชี้ชวนหรอืโครงการ หรอืเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทําความผดิรา้ยแรง
ตามความเหน็ของหน่วยงานที่กํากบัดูแลกองทุนต่างประเทศ หรอืเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบที่สง่ผล
ต่อการดําเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกันและ
ตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบรษิทัเหน็วา่การยา้ยไปลงทุนในกองทุนดงักล่าวเป็นผลดต่ีอผล
การดาํเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
นําเงนิไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องหรอืใกล้เคียงกบั กองทุน 
CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund โดยถือว่าได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยแล้ว ซึ่งในการ
พจิารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนัน้ บรษิทัจดัการจะพจิารณาโดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นหลกั ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะมหีนังสอืแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อย
กวา่ 15 วนั ก่อนทีจ่ะนําเงนิไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นอยา่งไรกต็ามหากบรษิทัจดัการไมส่ามารถ
ลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มนีโยบายสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของโครงการ บรษิทัจดัการอาจยกเลกิกองทุน 
หรอืดาํเนินการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่เปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุนกไ็ด ้ 

ในกรณีที่กองทุนหลกั มกีารลงทุนในหลกัทรพัย ์ตราสาร และ/หรอืสญัญาของบรษิทัที่มไิดจ้ดทะเบยีนอยู่ใน
ตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหน้ีที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 
(Unrated securities) และ/หรอืตราสารหน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นระดบัทีต่ํ่ากวา่อนัดบัความน่าเชื่อถอื
ที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ในอตัราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรพัย์สนิของ
กองทุนต่างประเทศ หรอืในกรณีทีก่องทุนหลกั มกีารลงทุนในหลกัทรพัย ์ตราสาร และ/หรอืสญัญาตามผูอ้อก
แต่ละรายรวมกนั (Company Limit) เกนิกวา่ทีเ่กณฑไ์ทยกาํหนด บรษิทัจดัการจะปรบัลดสดัสว่นการลงทุนใน
กองทุนต่างประเทศดงักล่าว เพื่อใหอ้ตัราสว่นการลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ 
อนิคมั อคิวติีเ้พือ่การเลีย้งชพีเป็นไปตามทีเ่กณฑไ์ทยกาํหนด โดย 

1)  บรษิทัจดัการจะปรบัลดส่วนการลงทุนในกองทุนหลกั ภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัที่รบัทราบขอ้มูล
การลงทุนหลกัทรพัย์ ตราสาร และ/หรอืสญัญาของบรษิัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย ์
(Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหน้ีที่ไม่ได้ร ับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated 
securities) และ/หรอืตราสารหน้ีที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบัที่ตํ่ากว่าอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่
สามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) เกนิรอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัยส์นิของกองทุนต่างประเทศ 
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หรือรบัทราบข้อมูลการลงทุนในหลักทรพัย์ ตราสาร และ/หรือสญัญาตามผู้ออกแต่ละรายรวมกัน 
(Company Limit) เกินกว่าที่เกณฑ์ไทยกําหนด ยกเวน้กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณี
จาํเป็นและสมควร ทีท่ําใหไ้ม่สามารถดําเนินการไดภ้ายในระยะเวลาขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะดําเนินการ
ให้เสรจ็สิน้โดยไม่ชกัช้า ทัง้น้ีเพื่อไม่ให้อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์ดงักล่าวเกนิกว่าที่เกณฑ์ไทย
กาํหนด  

2)  หากการดําเนินการปรบัสดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลกั มผีลทําให้การลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งทรพัย์สนิใน
ต่างประเทศ (offshore investment) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนม ีnet exposure ในหน่วย CIS ของกองทุน
ดงักล่าว โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชน้ีอยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน หรอืในกรณีที่
กองทุนไม่สามารถเขา้ลงทุนในกองทุนหลกัได ้หรอืในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้กองทุนหลกัไม่
เหมาะสมต่อการลงทุนอกีต่อไป บรษิทัจดัการจะดาํเนินการพจิารณาคดัเลอืกกองทุนต่างประเทศกองทุน
ใหม่แทนกองทุนเดมิ โดยกองทุนต่างประเทศดงักล่าวจะมนีโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
และ/หรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดซแีพม เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อคิวติีแ้ละมคีุณสมบตัติามที่
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดาํเนินการใหเ้สรจ็สิน้โดยไมช่กัชา้ 
และจะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

3)  หากเกดิกรณีใด ๆ ทีท่าํใหบ้รษิทัจดัการไมส่ามารถดาํเนินการคดัเลอืกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุน
ใหมแ่ทนกองทุนเดมิได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะดาํเนินการเลกิกองทุน โดยจะดาํเนินการจาํหน่าย
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทุน เพื่อคนืเงนิตามจาํนวนทีร่วบรวมไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายและ
สาํรองค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งของกองทุน (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนที่
ถอืต่อจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายแลว้ทัง้หมดในกรณีทีบ่รษิทัจดัการอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการเปลีย่น/
โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นําเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore 
investment) ซึ่งจะส่งผลใหก้องทุนม ีnet exposure ที่เกี่ยวขอ้งกบัความเสีย่งต่างประเทศ โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน มาบงัคบัใช้ในช่วงดําเนินการ
คดัเลอืกและเตรยีมการลงทุน 

ในกรณีที่กองทุนหลกัมมีูลค่าทรพัยส์นิสุทธลิดลงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี บรษิทัจดัการจะ
ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารที่สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ประกาศกาํหนด  

(1) มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนัใดวนัหน่ึงลดลงเกนิกว่าสองในสามของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
หลกั 

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนหลกัลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวนัทําการใดตดิต่อกนั 
คดิเป็นจาํนวนเกนิกวา่สองในสามของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนหลกั 

เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลกัมมีูลค่าทรพัย์สนิสุทธลิดลงในลกัษณะดงักล่าวบรษิทัจดัการดําเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลกัมมีูลค่าทรพัย์สนิลดลง พรอ้มแนวทางการดําเนินการ เช่น การโอนยา้ยไป 
underlying fund ใหมท่ีม่นีโยบายการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ/หรอืนโยบายการลงทุน
ของกองทุนรวมหน่วยลงทุนตามที่กําหนดในโครงการ หรอืการเลกิกองทุน เป็นต้น โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม ใหส้าํนกังานและผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายในสาม
วนัทาํการนบัแต่วนัทีป่รากฏเหตุ 

(2) ดาํเนินการตามแนวทางการดาํเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีป่รากฏเหตุ 
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(3) รายงานผลการดาํเนินการใหส้าํนกังานทราบภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัทีด่าํเนินการแลว้เสรจ็ 

(4) เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ีส่นใจจะลงทุนเพือ่ใหผู้ท้ีส่นใจ
จะลงทุนรบัรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัสถานะของกองทุนรวม   

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะดาํเนินการใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนินการ
ดงักลา่ว 

ทัง้น้ี ระยะเวลาในการดาํเนินการตามขอ้ (2) บรษิทัจดัการสามารถขอผอ่นผนัต่อสาํนกังาน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิใ์นกรณีทีม่กีารดาํเนินการเปลีย่น/โอนยา้ย/เลกิกองทุน กองทุนจะยกเวน้ไมนํ่า
เรื่องการลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งทรพัย์สนิในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่
น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน มาบงัคบัใชใ้นช่วงดาํเนินการคดัเลอืก และ/หรอื 
เตรยีมการลงทุน และ/หรอื เลกิกองทุนดงักลา่ว 
รายละเอยีดกองทุน  
CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
ชื่อ  : CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 
ประเภท  : กองทุนตราสารทุน 
อายโุครงการ : ไมก่าํหนด 
วนัจดัตัง้กองทุน : 9 กนัยายน 2558 
สกุลเงนิของกองทุน : ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (USD) 
ซือ้ขาย Dealing : ทุกวนัทาํการของประเทศมาเลเซยี 
บรษิทัจดัการลงทุน : Principal Asset Management Berhad (3040 78-K) 
Trustee  : HSBC (Malaysia) Trustee Berhad (1281-T) 
Website   : http://www.principal.com.my/ 
นโยบายการลงทุน  :  
กองทุนมจีุดมุง่หมายในการบรหิารจดัการผลตอบแทนของกองทุนใหม้เีสถยีรภาพและเชงิบวกจากการ
ลงทุนในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ยกเวน้ประเทศญี่ปุ่ น) กองทุนจะลงทุนในบรษิทัจดัตัง้, จดทะเบยีน, 
และ/หรอื มกีารดาํเนินการสว่นใหญ่ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ยกเวน้ประเทศญี่ปุ่ น) ในสว่นของบรษิทั
จดทะเบยีน จะตอ้งมกีารซือ้ขายในต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE ดว้ยเชน่กนั โดยกองทุนรวมจะ
มุง่ลงทุนในหุน้ทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลสงูและใหผ้ลตอบแทนทีน่่าสนใจ มกีารจ่ายเงนิปันผลสมํ่าเสมอ มี
แนวโน้มในการเติบโตสูงเมือเทียบกับตลาดโดยรวม นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่มี
ศกัยภาพในการเติบโตที่ด ีและผู้จดัการกองทุนได้เล็งเห็นถึงการจ่ายเงนิปันผล/ผลตอบแทนที่ดใีน
อนาคต 
อย่างไรกต็ามในกรณีที่ตลาดตราสารทุนมคีวามผนัผวนหรอืในช่วงที่สถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการ
ลงทุนในตราสารทุน เช่น การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง เป็นตน้ ผูจ้ดัการกองทุนอาจปรบัสดัสว่นการ
ลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงนิ และ/หรอืตราสารหน้ีอื่นๆได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธ ิ โดยตราสารหน้ีที่กองทุนลงทุนจะต้องไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบนั
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ตํ่ ากว่า BBB โดย Fitch หรือเทียบเท่า S&P หรือ Moody’s โดย
ผูจ้ดัการกองทุนจะปรบัลดสดัส่วนการลงทุนของตราสารที่มคีวามเสีย่งสูง เช่น ตราสารทุน และเพิม่
สดัสว่นการลงทุนในตราสารที่มสีภาพคล่อง เช่น ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝาก เพื่อเป็นการ
ปกป้องเงนิลงทุนของกองทุน 
กลยทุธก์ารจดัสรรการลงทุนของกองทุน ดงัน้ี 
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 สดัสว่นการลงทุนในตราสารทุนอยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 70-98 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ
 สดัสว่นการลงทุนในตราสารหน้ีสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ
 สดัส่วนการลงทุนในสนิทรพัย์ที่มสีภาพคล่องอย่างน้อยรอ้ยละ 2 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิพื่อรกัษา
สภาพคลอ่งของกองทุน 

ผูจ้ดัการกองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการลงทุน ทัง้น้ี 
ตอ้งเป็นไปตามเกณฑท์ี ่Securities Commission Malaysia กาํหนด 
การจา่ยเงนิปันผล     : ม ี 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทนุรวม  
คา่สมคัร (Application Fees)    : ไมเ่กนิรอ้ยละ 7 ของมลูคา่หน่วยลงทุน  
(ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 5 ของมลูค่าหน่วยลงทุน) 
คา่ธรรมเนียมการขายคนื / หน่วยลงทุน (Withdrawal Fee) : ไมม่ ี
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่น (Switching Fee) : ไมเ่กนิรอ้ยละ 7 ของมลูคา่หน่วยลงทุน  
(ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 1 ของมลูค่าหน่วยลงทุน) 
คา่บรหิารจดัการกองทุน (Management fee)  : ไมเ่กนิรอ้ยละ 3 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 
(ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 1.5 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV)) 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี   : ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.08 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 
(ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 0.05 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV)) 
หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่                   : http://www.principal.com.my/  
กองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศมาเลเซยี เป็น
กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป (Retail fund) และไมใ่ชก่องทุนรวมประเภทเฮด็จฟั์นด ์(Hedge fund) ทีม่ี
หน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ International 
Organizations of Securities Commission (“IOSCO”) 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศซึง่จะสง่ผลใหก้องทุนม ีnet exposure ที่
เกีย่วขอ้งกบัความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ
ของกองทุน 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  

3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหา
ดอกผล โดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนด
ดงัต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการก.ล.ต หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอื
ลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น 

ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินท ัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 
1.1  ตราสารหน้ี 

1.1.1  พนัธบตัร 
1.1.2  ตัว๋เงนิคลงั 
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1.1.3  หุน้กู ้ (ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 
1.1.4  ตัว๋แลกเงนิ 
1.1.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 
1.1.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้
1.1.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้
1.1.8  ตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารหน้ีตาม 1.1.1 – 1.1.7 ตามทีส่าํนกังานกาํหนด   
         เพิม่เตมิ  

1.2 ตราสาร Basel III  
2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงัน้ี 
2.1 ไมม่ขีอ้กาํหนดหรอืเงือ่นไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงนิลงทุนในตราสาร 
2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้าํเนินการใหม้ี

การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทุนสามารถขายคนื
ผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่นํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ยา่ง
สมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักลา่วตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได้
ซึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.4  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักลา่วเพือ่ชาํระหน้ีการคา้  B/E หรอื P/N ดงักลา่ว
ตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  
2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2.4.2  ธนาคารออมสนิ  
2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
2.4.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
2.4.6  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
2.4.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

 ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักลา่วตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จา่ยหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จาํนวน
รวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนที่ 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  
ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 
1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงนิ 

ทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2 
1.2   ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไมใ่ชก้บัการ 

ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแทง่) 
 1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF กองทุนสามารถลงทุนได ้

 1.2.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (Pro Rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม 
                           หลกัเกณฑ ์single entity limit ของ MF (Investing Fund) ของกองทุนนัน้ 
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 1.2.3  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม 
                            หลกัเกณฑ ์Product Limit  สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF (Investing Fund) นัน้ 
 1.2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Global Exposure Limit ของกองทุน 
                            นัน้ 

1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทุนรวมฟีด
เดอร ์

ส่วนที่ 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 
1. ธนาคารพาณิชยบ์รษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอรต์ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 
7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย 
8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
9. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 - 9 

ส่วนที่ 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุ  
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อยา่งใดอยา่งหน่ึง

หรอืหลายอยา่งดงัน้ี 
1.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
 ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักลา่วตอ้งเป็นราคา

ปัจจุบนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) เทา่นัน้ ทัง้น้ี ราคาของ
underlying อื่นทีไ่มใ่ชด่ชันีหรอื underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักลา่ว ตอ้งเป็นทีย่อมรบั
อยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลายดว้ย 

2. เงือ่นไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมือ่ 
2.1  กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไว้

อยา่งชดัเจนในโครงการของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีจ่ะลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

2.2.1  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives on 
Organized Exchange) 

2.2.2  กรณีเป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (OTC 
Derivatives) ในประเทศไทย ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นธนาคารพาณิชยธ์นาคารทีม่ ี
กฎหมาย เฉพาะจดัตัง้ขึน้ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรอืผูค้า้สญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า 

2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าสิน้สดุลง สนิคา้นัน้
ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าที่
สง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 
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3. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 
 บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคลอ่งในจาํนวนทีเ่พยีงพอต่อ

ภาระทีก่องทุนอาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน 
derivatives นัน้ และเป็นไปตามที ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

4. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 
 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไมใ่ชส่ิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง 

การลงทุนในderivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 
 บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี 

5.1  ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูคา่ยุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุก
วนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยดุทาํการของ บลจ. ให้
คาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

5.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมนียัสาํคญั ใหคู้ส่ญัญาอกี
ฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3  คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ : 
บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัยท์รพัยส์นิอื่นหรอืหาดอก
ผลโดยวธิอีื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน กําหนดดงัต่อไปน้ี 
เวน้แต่ในกรณีที ่คณะกรรมการ ก.ล.ต..หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของ
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น ทัง้น้ี การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาใน
ต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักลา่วตอ้งเสนอขายหรอืเป็นการทาํสญัญาในประเทศทีม่ี
หน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืที่
มกีารซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และ
เสนอขายใน GMS 

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินต่างประเทศทัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 
1.1  ตราสารทุนต่างประเทศ ไดแ้ก่ 

1.1.1  หุน้ 
1.1.2  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants) 
1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferereble Subscription Right) 
1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 
1.1.5  ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่าํนกังาน

กาํหนดเพิม่เตมิ 
1.2  ตราสารหน้ีต่างประเทศ 

1.2.1  พนัธบตัร 
1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 
1.2.3  หุน้กู ้ (ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 
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1.2.4  ตัว๋แลกเงนิ 
1.2.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 
1.2.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้
1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้
1.2.8  ตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารหน้ีตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่าํนกังาน

กาํหนดเพิม่เตมิ  
1.3  ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 

2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 
  ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น 

ดงัน้ี 
2.1 ไมม่ขีอ้กาํหนดหรอืเงือ่นไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงนิลงทุนในตราสาร 
2.2   สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้

ดาํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมเีงือ่นไข
ใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้ 

2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ.สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่นํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนได้
อยา่งสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายตุธิรรมโดยขอ้มลูดงักลา่วตอ้งอา้งองิจาก
แหลง่ขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.4 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักลา่วเพือ่ชาํระหน้ีการคา้  B/E หรอื P/N 
ดงักลา่วตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  
2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2.4.2  ธนาคารออมสนิ  
2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
2.4.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
2.4.6  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
2.4.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7 

 ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักลา่วตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จา่ยหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จาํนวน
รวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนที่ 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  ในต่างประเทศ 

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศ 
2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงนิ

ทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2  
2.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีเ่ป็นดงัน้ี 

2.2.1.   การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานตา่งประเทศทีก่าํกบัดแูลดา้น
หลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของ
กองทุน CIS ต่างประเทศทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ
ของ WFE  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี    22 

2.2.2.  CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานกาํกบัดแูลทีเ่ป็น
สมาชกิสามญัของ IOSCO   

2.2.3   ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดงักลา่วตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการ
สาํหรบักองทุนเพือ่ผูล้งทุนรายยอ่ยของประเทศนัน้ 

2.3  ประเทศทีก่าํกบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักลา่วมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอยา่งเพยีงพอ
ทัง้น้ี ตามรายชื่อประเทศทีส่าํนกังานกาํหนด 

2.4  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมกีารจาํกดัการกูย้มื
ไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจําเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการลงทุน
ดงัน้ี (ไม่ใช้กบัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคําที่ลงทุนใน
ทองคาํแทง่) 
2.4.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF (investingfund) สามารถลงทุน

ไดใ้น ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้ 
2.4.2   มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์single entity limit ของ MF (investing fund) นัน้ 
2.4.3   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์product limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF (investing fund) นัน้ 
2.4.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF 

(investing fund) นัน้ 
2.5  กรณีที ่MF ทีไ่ปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอรก์องทุน CIS ต่างประเทศซึง่ถกูลงทุน 

(invested MF) ตอ้งไมใ่ชก่องทุนทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอรเ์วน้แต่เป็นกรณีทีม่ ี
ความจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานโดย
ก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความจาํเป็น และคา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการลงทุนในลกัษณะดงักลา่วไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

ส่วนที่ 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  
ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศของ
ผูร้บัฝาก ดงัน้ี 
1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
3. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 

ส่วนที่ 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุ  

1.   ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อยา่งใดอยา่งหน่ึง
หรอืหลายอยา่งดงัน้ี 
1.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
    ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็น

ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้น้ี ราคา
ของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็น
ทีย่อมรบัอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลายดว้ย 

2   เงือ่นไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต่้อเมือ่ 
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2.1 กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุน
ไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Derivatives อยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
2.2.1  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives on 

Organized Exchange) 
2.2.2  กรณีเป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (OTC 

Derivatives) ในต่างประเทศ ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิตบุิคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลโดยหน่วยงานกํากบัดแูล
ดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ 
WFE 

2.2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสิน้สดุลง 
สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบั
มอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3.   หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 
บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคลอ่งในจาํนวนทีเ่พยีงพอต่อ
ภาระทีก่องทุนอาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมือ่ Derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน 
Derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

4.   หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไมใ่ชส่ิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความ
เสีย่ง การลงทุนใน Derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5.   หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 
บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงัน้ี 
5.1 ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูคา่ยุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุก

วนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักลา่วเป็นวนัหยุดทาํการของ บลจ.  
ใหค้าํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมนียัสาํคญั ใหคู้ส่ญัญาอกี
ฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3 คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ 
บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิ
ของกองทุนรวม ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนดดงัต่อไปน้ี ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราสว่นการลงทุน บรษิทัจดัการจะ
ลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 
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ส่วนที่ 1  :  อตัราส่วนการลงทนุที่คาํนวณตามผ ูอ้อกทรพัยสิ์นหรือค ู่สญัญา ( S i n g l e  E n t i t y  L i m i t ) 

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

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment 
Grade แต่ตํ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 
4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผู้

ออกตราสารมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
4.1  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้น้ี เฉพาะเงนิฝากหรอื

ตราสารทีร่ฐับาลเป็นประกนั  

ไมเ่กนิ 20% 
(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศ
หรอืผูม้ภีาระผูกพนัมภีูมลิําเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือกใช้ Credit Rating แบบ  National Scale ซึ่ ง
ประเทศนัน้ต้องมี sovereign rating อยู่ในระดับที ่
Investment grade)  

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
5.1  เป็นตราสารหน้ี ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย

ไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บั
อนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดย

มรีายละเอยีดตามแบบแสดงรายการขอ้มลู
การเสนอขายหลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระ ≤ 
397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน ทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะ
ตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตาม
ตราสารดงักลา่วตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่า

ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและ  

สหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาด และ

ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้า

แหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

ไมเ่กนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10%   
(2) น้ําหนกัของตราสารทีล่งทุน 

 ใน Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade 
5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีําหนดวนัชาํระหน้ี > 397 

วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่น
ระบบของ regulated market  

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี  
6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย 

หลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอื
ของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่
รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้กีารเพกิถอนการ
เป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้
ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตาม
กฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้
ของบรษิทัดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอื
ของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่
รวมถงึบรษิทัทีอ่ยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุที่
อาจทาํใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซือ้ขาย
ใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้
ขายตาม 6.1 

6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี  
 6.4.1 เป็นตราสารหน้ี ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน
ต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไมร่วมสาขาของ 
ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ
ธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย) หรอืเป็นตรา
สาร Basel III 

 6.4.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment 
grade 

 6.4.3 เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ดงัน้ี 
6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน 

ไมเ่กนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10%  
(2) น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน Benchmark 

+ 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
SET หรอืในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการ
ทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ 
filing 

6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนด
วนัชาํระหน้ี  ≤ 397 วนั นบัแต่
วนัทีล่งทุน และไมไ่ดม้ลีกัษณะ
ตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 ผูม้ี
ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าว
ตอ้งบุคคลดงัน้ี 
6.4.3.3.1  บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 

– 5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหวา่ง 
             ประเทศทีป่ระเทศไทย 
             เป็นสมาชกิ 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิ 
            ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ 
            ทาํนองเดยีวกบับุคคล  
            ตามขอ้ 6.4.3.3.1 –    
            6.4.3.3.2 

6.4.4  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี 
> 397 วัน  นั บ แต่ ว ัน ที่ ล ง ทุ น  ต้ อ งขึ้ น
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 
market 

6.5   ธุรกรรมดงัน้ี ทีคู่ส่ญัญาม ีCredit Rating อยูใ่น
ระดบั Investment Grade 
6.5.1  OTC Derivatives  

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา 
แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของกองทุน 
2. Derivatives on Organized Exchange 
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ส่วนที่ 2 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกล ุ่มกิจการ (Group Limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่น

กลุม่กจิการเดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน
ธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักลา่ว  
      
 

ไมเ่กนิอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ีแลว้แต่ 
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรอื 
(2)  น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน Benchmark +  
     10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั group limit 
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของกองทุน 
2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนที่ 3 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก B/E หรอื P/N 
ทีนิ่ตบุิคคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาใน
ต่างประเทศของนิตบุิคคลดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่
จา่ย หรอืคูส่ญัญา ดงัน้ี 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะ

จดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจาก
คูส่ญัญาตาม reverse repo หรอื securities lending 
หรอื derivatives) 

-  รวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ีเวน้
แต่เป็น MF ทีม่อีายโุครงการ < 1 ปี   ใหเ้ฉลีย่
ตามรอบอายกุองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายกุองทุน  คงเหลอื 
≤ 6 เดอืน  ทัง้น้ี เฉพาะ MF ทีม่อีายโุครงการ ≥ 1 
ปี 

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 
2.1   B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้

ดาํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสาร
ไดต้ามวธิกีารที่กฎหมายกําหนด หรอืมเีงื่อนไขให ้
MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีม่ี
ระยะเวลาการฝากเกนิ12 เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 4 ของสว่นน้ี แต่ไมร่วมถงึตรา
สารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถว้น
ดงัน้ี 
2.3.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6     

ในสว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณ   

รวมกนัไมเ่กนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single      
entity limit) 

2.3.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่              
investment grade หรอืไมม่ ีcredit 
rating  

3 หน่วยลงทุน CIS ทีจ่ดัตัง้ตามกฎหมายไทย ไมเ่กนิ 20% 
4 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

4.1   ทรพัยส์นิตามขอ้ 8 ในส่วนที่ 1 : อตัราสว่นการ
ลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 
(single entity limit) 

4.2  ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุนหรอื Basel lII  
ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผู้
ออกตราสารทีต่ํ่ากวา่ทีส่ามารถลงทุนได ้(non-
investment grade / unrated) 

รวมกนัไมเ่กนิ 15% 
 
 

5 Derivatives ดงัน้ี 
5.1  การเขา้ทาํธุรกรรม Derivatives ทีม่วีตัถุประสงค์
เพือ่การลดความเสีย่ง (Hedging) 

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่อียู ่ 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของกองทุนไมม่ขีอ้กาํหนด
เกีย่วกบั product limit 

ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหน่ึง 1.1 กรณีทีเ่ป็นการลงทุนของ MF  
 ทุกกองทุนรวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมี

จาํนวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทันัน้  

2 ตราสารหน้ี ตราสาร Basel III ของผู้
ออกรายใดรายหน่ึง (ไมร่วมถงึตราสาร
หน้ีภาครฐัไทยหรอืตราสารหน้ีภาครฐั
ต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงนิ (financial liability) 
ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสาํหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชลี่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหน้ีสนิดงักล่าว ของ
เจ้าหน้ีที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่
เกีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 
ทัง้น้ี ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มหีน้ีสนิทางการเงนิตามที่เปิดเผย
ในงบการเงนิสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด รวมถึงกรณียงัไม่
ครบกาํหนดการจดัทาํงบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร ใหใ้ช้
อตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตรา
สารได้มีการยื่ น แบบ  filing ในลักษณ ะเป็นโครงการ  (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 
2.2 ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารทีอ่อก

ใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับตํ่ ากว่า investment grade 
หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การ
จดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีที่
ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้ พิ จ า รณ า เป็ น ราย โค รงก าร 
(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคล
ดงัน้ี 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม แหง่

ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 
10.สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศที่มลีกัษณะทํานองเดยีวกบับุคคล

ตาม 1. – 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุน

หน่ึง 
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื กองทุน

CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   
- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทุนดงัน้ี 
(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  
(1.1)  มขีนาดเลก็  
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

“ทัง้น้ี การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุน เรือ่ง การลงทุนของกองทุน” 
หมายเหตุ: หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักลา่วได้
จดัทาํงบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่าํหนดโดย
คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เชน่ International FinancialReporting Standards (IFRS) หรอื United 
States  GenerallyAccepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
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ส่วนที่ 5 : การดาํเนินการเมื่อทรพัยสิ์นที่ลงทนุขาดคณุสมบตัิหรือการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทนุ 
1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลง

ไปจนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้ง
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1)  จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราสว่นการลงทุนและวนัที่ทรพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิ

และจดัส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่เกดิกรณี
ดงักลา่ว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่
เกนิกวา่ 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ

(3)  เมื่อบรษิัทจดัการสามารถจําหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัิ หรอืทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัิมีคุณสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้องจดัทํารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ 
จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัย์สินดังกล่าว รวมถึงวนัที่ได้จําหน่ายทรพัย์สินนัน้ออกไปหรือวนัที่
ทรพัยส์นิมกีารเปลี่ยนแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัสง่รายงานต่อสาํนักงาน รวมทัง้จดัส่งใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักลา่ว  

2.  ในกรณีที่ทรพัย์สนิในขณะที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทําการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้ง
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จาํนวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไมเ่ป็นไป

ตามอตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทํา
การนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจน จดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไมล่งทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทุนทีก่าํหนด 

(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สาํคญั แต่ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 
(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่คํานวณ

ตามประเภททรพัย์สนิ สําหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋
สญัญาใชเ้งนิ ตามอตัราสว่นการลงทุน (Product Limit) 

(ข)  ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดท้ายของระยะเวลา 5 วนัทําการดงักล่าว สําหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจาก
กรณีตามขอ้ (3) (ก) เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 

(4)  เมื่อบรษิัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่กําหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้องจดัทํา
รายงานข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการ
ถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

(5)  ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีใน
กจิการทีล่งทุน (concentration limit) ตามทีก่ําหนดในสว่นที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) 
(3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ีดว้ย 
(ก)  งดเวน้การใช้สทิธอิอกเสยีงในหุ้นจํานวนที่เกนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจําเป็นและสมควรโดย

ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังาน 
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(ข)  ลดสดัส่วนการถือหุ้นหรอืลดการมีอํานาจควบคุม หรอืยื่นคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซื้อ ในกรณีที่
ทรพัยส์นิเป็นหุ้นของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึ่งหุ้นของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลให้กองทุนไดม้า
หรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซือ้ 

ความในขอ้ 2 มใิหนํ้ามาใชก้บักองทุนรวมฟีดเดอร ์ในสว่นทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศทีไ่มเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 
(concentration limit) โดยใหด้าํเนินการตามทีก่ําหนดในขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 แลว้แต่กรณี 

3. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ก่อนวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี หากปรากฏวา่มกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศ
ไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็น
เวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั 
(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จาํนวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไมเ่ป็นไป

ตามอตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2)  หา้มมใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการเพื่อขยายวงเงนิสาํหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์
ดงักลา่วทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวก้บัสาํนกังานแลว้ จนกวา่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของ
กองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนด 

(3)  ในกรณีทีม่กีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศทีม่ผีูร้บัผดิชอบการ
บรหิารจดัการกองทุนดงักลา่วเป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม และมกีาร
เรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยอื่นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอรห์รอืผูถ้อืหน่วยลงทุนในลกัษณะทีซ่ํ้าซอ้น
กบักองทุนรวมหรอืกองทุนต่างประเทศ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบเกีย่วกบัความสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงดงักลา่ว รวมถงึเหตุผลและความจาํเป็นในการเรยีกเกบ็
คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยนัน้ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว  

(4)  ในกรณีทีอ่ตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอรเ์ป็นไปตามทีก่าํหนดแลว้ ใหจ้ดัทาํรายงานขอ้มลูเกีย่วกบั
ชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักลา่ว  รวมถงึวนัทีอ่ตัราสว่นเป็นไปตามทีก่าํหนด และจดัสง่
รายงานต่อสาํนกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีเ่ป็นไปตามทีก่าํหนดนัน้”   

4.  ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้หลงัวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี หากปรากฏวา่มกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศ
ไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็น
เวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั 
(1)  ดาํเนินการตามขอ้ 3 (1) และ (4)  
(2)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนดงักลา่วภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั 

แต่ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลา 180 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว   

5. ในกรณีที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที่กําหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุใหไ้ม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 
(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียูเ่ดมินัน้ 
(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

(3)  เมื่อครบระยะเวลาตาม (2) แลว้หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมยงัไม่สามารถแกไ้ขได ้หา้มบรษิทัจดัการกองทุน
รวมลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกวา่จะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนด” 
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6. ในกรณีที่มเีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจําเป็นอื่นใดทําใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถดําเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็วา่การดาํเนินการดงักล่าวจะไมเ่ป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บรษิัทจดัการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั และต้องส่งรายงานเกี่ยวกบัการดําเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้น้ีในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการสามารถ
ดาํเนินการโดยวธิกีารเผลแพรบ่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.กาํหนด 

ส่วนที่ 6 : การดาํเนินการเมื่อการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัสว่นการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน บรษิทั
จดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1.1)  จดัทาํรายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่าํใหม้กีารลงทุนไม่

เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน. รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ แลว้แต่
กรณี ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ี่
บรษิทัจดัการ 

(1.2)  ดําเนินการแก้ไขให้ส ัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 2 ในสว่นน้ี 

2.  ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทั
จดัการดาํเนินการแกไ้ขสดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่
สดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาํหนดเวลาดงักลา่ว ทัง้น้ีทางบรษิทัจดัการจะไมน่บัชว่ง
ระยะเวลาชว่งระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 
ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั 
โดยวธิกีารดงักลา่วตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมือ่ไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกวา่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบกาํหนด 90 วนันบั
แต่วนัทีส่ดัสว่นการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไมม่ผีล
ใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ  

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : ไมม่ ี
   4.1. การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี
   4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี
   4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน) : ไมม่ ี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร ัง้แรก :  

5.1 ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

5.2 รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
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5.2.1  การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชี
กองทุนรวม)  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัสง่หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสาํคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบ 
เอกสารเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษเีกี่ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (ยกเวน้กรณี
ที่ผู้สนใจลงทุนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงที่
จดัตัง้และจดัการโดยบรษิัทจดัการอยู่แล้ว) พร้อมกบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และ
บรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ และเอกสารเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี
เกี่ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ เอกสารเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี
ของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี คู่มอืผูล้งทุน คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาทาํการ  

สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอ
เปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น  

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นนิติบคุคล  

สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อีาํนาจ
ลงนามของนิตบุิคคล  

ตวัอยา่งลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม  

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

5.2.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

     วิธีการส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก
รายละเอยีดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี 
และนําสง่ไดท้ี ่ 

(1) บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

(2) สําหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชีกองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้ 
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ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ 
ผูส้นใจสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ตามเงือ่นไขทีร่ะบุในขอ้ 8.2 
วรรค 1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

วนัเวลาส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดร้ะหวา่งวนัและ
เวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามที่ระบุในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั และ/หรอื ใน
กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ ัง่ซื้อสามารถ
ทาํการสัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัทาํการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิน้สุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีที่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจํานวนเงนิทุนโครงการที่
กาํหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม 

ราคาส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาท
ต่อหน่วยลงทุน บวกหรอืหกัด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยต้องสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไมต่ํ่ากวา่ 5,000 บาท  

ในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นสทิธิ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการขาย
หน่วยลงทุนแยกต่างหาก โดยไมร่วมคาํนวณในราคาขายหน่วยลงทุน 

การส่งคาํส ัง่ซื้อและชาํระค่าซื้อหน่วยลงทนุ  

1.  ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จํานวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนหรอืแสดงความประสงคใ์หนํ้าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากการ
เลกิกองทุนเมื่อครบกําหนดอายุกองทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมน้ี บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถสง่คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการกําหนด 
(ถา้ม)ี พรอ้มชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจาํนวนทีร่ะบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้
ทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยชาํระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์คาํสัง่หกั
บญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  
สาํหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดที่บรษิทั
จดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  
(1)  กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอม

ทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี้
เพือ่การเลีย้งชพี” 

(2)  กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีไ่ม่ใช่ธนาคาร
ซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ 
เพือ่จองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติีเ้พือ่การเลีย้งชพี” 
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(3)  บญัชอีื่นใดที่บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทั
จดัการจะระบุรายละเอียดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญั โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แกไ้ขโครงการ 

ทัง้น้ีการชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่มใ่ช่การชาํระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็
เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้  

สําหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทั
จดัการกําหนด และหลกัฐานการชําระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารที่บรษิทัจดัการยอมรบั ส่ง
โทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3.  เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัคําสัง่ซื้อและไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะมอบ
สาํเนาคาํสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  
ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัท
จดัการ  
ผูส้นใจสัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถนําเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิาร
ของบรษิทัจดัการ มาชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนา
มกิ อนิคมั อคิวติีเ้พื่อการเลีย้งชพี” ซึง่เป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วนัทาํการนบัแต่วนัที่
ทีร่ะบุในใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
หากวนัที่ที่ระบุในใบคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัทําการสุดท้ายของการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิด
การเสนอขายไปแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีท่ี่ระบุ
ในใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิไม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจาก
กองทุนรวมอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
โดยรวม 

5.2.3  เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน  

5.2.3.1   การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัท
จดัการได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนได้ทํารายการเพื่อ
จดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อแล้ว สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลงัจากที่นาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีน
ผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ําเนินการเป็น
อยา่งอื่นได ้ 

5.2.3.2  ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิี่จะไม่ขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ หรอืกรณีที่เป็นเชค็หรอืดราฟต์ บรษิทัจดัการ
จะส่งเช็คหรอืดราฟต์นัน้คืนให้กบัผู้ส ัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ทัง้น้ีบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน
ดาํเนินการดงักลา่วแทนบรษิทัจดัการได ้ 
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5.2.3.3  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

5.2.3.4  ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทั
จดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ดําเนินการตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
นัน้ๆ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

5.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  
5.2.4.1  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ได้รบัคําสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนโดยพจิารณาตามวนัทีส่ ัง่ซือ้ และไดร้บัชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนเตม็จาํนวนแลว้  
5.2.4.2 ในกรณีทีจ่ํานวนเงนิทีร่ะบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจาํนวนเงนิค่าซื้อหน่วย

ลงทุนที่บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเก็บได้จรงิ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหน่วย
ลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

5.2.4.3. ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทั
จดัการ บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจาํนวนทีส่ ัง่ซือ้ ทีไ่ดร้ะบุในใบคาํสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน โดยพจิารณาตามวนัทีไ่ดร้บัใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุ
ในใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

5.2.4.4. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิทั
จดัการได้รบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลให้
จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ 
“สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้รบัชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน
แล้ว หากในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการ
จดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้และทีส่ามารถ
จดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata) ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไมจ่ดัสรร
หน่วยลงทุนให้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวธิกีารที่บรษิทัจดัการพจิารณาตามความเหมาะสม
โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

5.2.4.5 ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทั
จดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่
บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

5.2.5 การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน  

5.2.5.1 เมือ่สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณี
ดงัต่อไปน้ี ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สดุลง 

(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้มถ่งึ 
35 ราย  

(2)  ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกวา่หน่ึง
ในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
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(3)  ในกรณีที่มีเหตุอันจําเป็นและสมควร ทําให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุนและวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

5.2.5.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ถงึการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้
การอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สดุลงในวนัทีแ่จง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามวรรคหน่ึงภายใน 15 
วนันับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกดิขึ้นจากเงนิที่ได้รบัจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหน่ึงเดอืนนับแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้
ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานัน้ได้อนัเน่ืองจากความผิดพลาดของบรษิัทจดัการเอง 
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไม่ตํ่ ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่ว ันที่ครบ
กาํหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการชาํระเงนิคา่จองซือ้จนครบถว้น 

เพือ่ประโยชน์ในการคาํนวณมลูคา่หน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ตามวรรคหน่ึง ใหใ้ชร้าคาตาม
มลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดาํเนินการคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนตามรายละเอยีดขา้งตน้ เวน้แต่ 
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการเป็น
อยา่งอื่นได ้ 

5.2.5.3  ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกวา่จํานวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทั
จดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบี้ย ภายใน 15 
วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักลา่ว เวน้แต่ในกรณีที่
สมควรและจาํเป็นจนทาํใหไ้มส่ามารถคนืเงนิดงักลา่วไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทนุ  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิหรอืชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้ส ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน
ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ ตามรายละเอียดในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มี
รายละเอียดระบุในคําขอเปิดบญัชีกองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถคืนเงนิค่า
สัง่ซือ้ตามวธิกีารในคําขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซือ้ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่าย
คนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักลา่วแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอื่นๆ   

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิกีารชําระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่
ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืที่ใช้
ในการซือ้ขายหน่วยลงทุน  
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2.  กรณีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไมช่ดัเจน และบรษิทัจดัการไมส่ามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้มว่า่ดว้ย
เหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน  

ทัง้น้ี ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัทจดัการ
ภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่มกีารส่งคําสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้ดําเนินการตาม
คําสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอื
บรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก :  

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 
- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วนัทาํการ
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  

6.2.1  การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชี
กองทุนรวม)  

         6.2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและดําเนินการใหผู้ส้นับสนุน 
      การขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัสง่หนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั
ทีผู่ล้งทุนควรทราบ เอกสารเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ (ยกเว้นกรณีที่ผู้สนใจลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงที่จดัตัง้และจดัการโดยบรษิัทจดัการอยู่แล้ว) พร้อมกบัคําสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ และ
เอกสารเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษเีกีย่วกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ไว ้ณ ที่
ทาํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น
การซือ้ขายหน่วยลงทุน  

6.2.1.2 ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน เอกสารเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี คู่มอืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่
ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ี่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และ
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิทัจดัการอาจแจ้ง
เพิม่เตมิในอนาคต สําหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชี
กองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสาร
หลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็น
อยา่งอื่น  
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กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอื 

กาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผ ูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุเป็นนิติบคุคล  
สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อีาํนาจ 
ลงนามของนิตบุิคคล 
ตวัอยา่งลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม  
สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

6.2.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

         6.2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

      วิธีการส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

     ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและ 
     เอกสารประกอบการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
2. สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
   ทางโทรสารได ้หรอื  
3.วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดขึน้ โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ  

วนัเวลาส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ระหว่างเวลาเริม่ทําการถึง 15.30 น. โดยบรษิัทจดัการจะกําหนดวนั
เริม่ทาํการขายหน่วยลงทุนภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทาํการของธนาคารพาณิชย์
ไทย และวนัทําการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทาํการทีบ่รษิทัจดัการ
ไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  
บรษิัทจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการรบัคําสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย
ประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ทัง้น้ี 
เป็นไปเพือ่ความเหมาะสม หรอืเพือ่ประโยชน์แก่กองทุนรวม 

ราคาส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได ้ภายในวนัทํา
การถดัจากวนัทาํการขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยมมีลูคา่การสัง่ซือ้ ไมต่ํ่ากวา่ 5,000 บาท    
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ในกรณีที่มปีระเด็นเกี่ยวกบัภาษีที่เกี่ยวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นสทิธิ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าว
แยกต่างหาก โดยไม่รวมคํานวณในราคาขายหน่วยลงทุน โดยในการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุนบรษิทัจดัการอาจใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนล่าสุดของกองทุนน้ีในวนัทําการก่อนหน้า
วนัสง่คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในการคาํนวณคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว 

ทัง้น้ี มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากผูดู้แลผลประโยชน์
แลว้ 

การส่งคาํส ัง่ซื้อและชาํระค่าซื้อหน่วยลงทุน  

1. ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จํานวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมน้ี บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บรษิัทจดัการ
กําหนด (ถ้าม)ี พรอ้มชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจํานวนที่ระบุในคําสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน ได้ที่บรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยชําระด้วยเงนิสด 
เชค็ ดราฟต ์คาํสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

สําหรบัเช็คหรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีเงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชีอื่นใดที่
บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชี
กระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ไม่ใช่
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อบญัช ี
“บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน” 

(3) บญัชอีื่นใดที่บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัท
จดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการ
แกไ้ขโครงการ  

ทัง้น้ีการชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การชําระด้วยเงนิสด บรษิัทจดัการจะต้องสามารถ
เรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการ
สัง่ซือ้นัน้  

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่
บรษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี ส่งโทรสารพรอ้มหลกัฐานการชําระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตาม
วธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3.  เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้รบัคําสัง่ซื้อและไดร้บัชําระเงนิค่า
ซือ้หน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื
จะมอบสาํเนาคาํสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  

6.2.3  เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน  
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6.2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซื้อถูกต้องครบถว้น และบรษิทั 
          จดัการไดร้บัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ํารายการเพื่อ 
          จดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อแล้ว สทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลงัจากที่นาย 
          ทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด 
          ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการ 
          สัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตให ้
          ดาํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

ในกรณีทีก่ารชาํระเงนิดว้ยคาํสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟตด์งักล่าว ถูกปฏเิสธการ 
 จา่ยเงนิจากธนาคารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขาย 
 หน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะดําเนินการนําสง่เชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผู ้
 สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืจากธนาคาร 
 ผู้เรียกเก็บ ทัง้น้ีบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 ดาํเนินการดงักลา่วแทนบรษิทัจดัการได ้ 

6.2.3.2 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มมีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของ 
          มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ 

6.2.3.3 ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าคําสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือ 
           หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีง 
          ของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการตามคําสัง่ซื้อ 
          หน่วยลงทุนนัน้ๆ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

6.2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

6.2.4.1 บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามคาํสัง่ซือ้ทีส่มบรูณ์และ 
          บรษิทัจดัการไดร้บัชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ม ี
          ผลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อ 
          สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ โดยใช ้
          หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและไดช้าํระคา่ซือ้หน่วย 
          ลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไมเ่พยีงพอ 
          ต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้ 
          และทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata)  

6.2.4.2 ในกรณีทีจ่ํานวนเงนิทีร่ะบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจํานวนเงนิค่าซื้อ 
          หน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการสามารถเรยีกเก็บได้จรงิในวนัทําการขายที่บรษิทัจดัการทํา 
          รายการ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงนิที่บรษิัท 
          จดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

6.2.4.3 บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัการจดัสรรแล้วให้แก่ผู ้
          ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัทําการถดัจากวนัทําการ 
          ขายหน่วยลงทุนของคาํสัง่ซือ้นัน้ๆ 

6.2.4.4 ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าคําสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือ 
           หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีง 
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          ของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไมจ่ดัสรรหน่วย 
          ลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการดาํเนินการ  

6.2.4.5 บรษิทัจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของ 
          หน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

6.2.5     การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน  

ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกวา่จาํนวนหน่วยลงทุน
ที่จดทะเบยีนไวต่้อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัทจดัการ
จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
สว่นทีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไมม่ดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดั
จากวนัทาํการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทนุ  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ นําฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ หรอืชาํระเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จา่ย
เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 
เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่มม่รีายละเอยีดระบุในคาํขอเปิดบญัชกีองทุน
รวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถคนืเงนิคา่สัง่ซือ้ตามวธิกีารในคาํขอเปิดบญัชี
กองทุนของผูส้ ัง่ซือ้ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารที ่  
   บรษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
   เป็นผูด้าํเนินการคนืเงนิดงักลา่วแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอื่นๆ   

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชําระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ํา
การทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้น
การซือ้ขายหน่วยลงทุน  

2. บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทน โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ
ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 
สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การ
เพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ  

2.2  การซือ้หน่วยลงทุนผา่นทางไปรษณีย ์(ถา้ม)ี หากขอ้มลูไมส่มบรูณ์ และหรอืไมช่ดัเจน และ
บรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน 

2.3  การซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมที่
ใชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เชน่  
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-  การซือ้หน่วยลงทุนผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine)   
(ถา้ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 

-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการให้บรกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กาํหนด  

2.4  การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้ 

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงวนั และ/หรอืระยะเวลาทําการขายหน่วย
ลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั 
ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี ่ทาํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

4.  กรณีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ 
และหรอืไมช่ดัเจน และบรษิทัจดัการไมส่ามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่
วา่ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดาํเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัท
จดัการภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่มีการส่งคําสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้
ดาํเนินการตามคาํสัง่ซือ้ทางโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวั
จรงิไมต่รงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่วา่ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บรษิัทจดัการดําเนินการตามขอ้มูลที่
ไดร้บัทางโทรสาร  

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่มม่ยีอดคงเหลอืและไมม่ี
การทาํธุรกรรมใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า  

6.  บรษิัทจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการไดส้งวนสทิธิ
ในการขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

7. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ตามที่
บรษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าและบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าว
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัดําเนินการทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์
ของบรษิัทจดัการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจําเป็นและสมควร 
บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยทนัท ี

6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทุน : ไมต่อ้งแจง้ลว่งหน้า 
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7.   การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

7.1. ชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการจะเริม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน 30 วนัทาํการ
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

  -  รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

  -  รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

7.4.1 การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

  วิธีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ  

  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงนิหรอืเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน อยา่งใดอยา่ง  
  หน่ึง โดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบคําสัง่ขายคนื 
  หน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาทาํการ หรอืชอ่งทางอื่น  
  ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ
กําหนด (ถา้ม)ี และนําสง่ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหรอืสามารถสง่คําสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

เอกสารประกอบการส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งคําสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปน้ี เวน้แต่จะได้รบัอนุญาต
จากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น 

กรณีผ ูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผ ูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นนิติบคุคล 

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ระหวา่งเวลาเริม่ทาํ
การถงึเวลา 15.00 น.  
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บรษิทัจดัการกาํหนดใหว้นัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นวนัทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทาํ
การของประเทศของกองทุนหลกั และวนัทาํการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทาํการ
ทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทนุหลกั (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะแจง้วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใหท้ราบลว่งหน้า โดยประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทั
จดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักลา่ว ตามที่
บรษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สาํนกังานของ
บรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่คํานวณได ้ภายในวนั
ทาํการถดัจากวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไมต่ํ่ากวา่
มลูคา่ขัน้ตํ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวกบัภาษีที่เกี่ยวข้องกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นสทิธิ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวแยก
ต่างหาก โดยไมร่วมคาํนวณในราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยในการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมในการรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใช้มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุดของกองทุนน้ีในวนัทําการก่อนหน้าวนัส่ง
คาํสัง่รบัซือ้คนืหน่วยลงทนุในการคาํนวณคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว 

ทัง้น้ี มลูคา่หน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

7.4.2   การชาํระคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะดําเนินการชําระเงนิให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการ
คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จาก
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะชําระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับ
แต่วนัคาํนวณมลูค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั และหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการ
ชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่
ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิทัจดัการจะชําระค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จา่ยเฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืตามเอกสารแสดงเจตจาํนงของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไดแ้สดงความประสงค์แลว้ หรอืโดยนําเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝาก
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนในอนาคต ตามที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค์ไว ้ตามรายละเอยีดในคําขอเปิดบญัชี
กองทุนรวม  

โดยในกรณีทีช่ําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะ
จดัส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการที่บริษัทจดัการเห็นสมควร หรือโดยให้
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้าํเนินการดงักลา่ว  

หรอืบรษิทัจดัการจะดําเนินการให้มกีารหกักลบหน้ีกนัให้กบัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุน
ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  
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ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถชําระ
เงนิใหผู้้ขายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคนืได ้บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิี่จะพจิารณาชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวด้วยวธิกีารที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้น้ี 
บรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ดําเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผู้ถอื
หน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

7.4.3  เงือ่นไขในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

1.  คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัและ
ไดท้าํรายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแลว้ และผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจีาํนวนหน่วยลงทุนตามทะเบยีน
ผูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจํานวนหน่วยลงทุนที่ส ัง่ขายคนื ทัง้น้ีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิ
หรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ําเนินการเป็นอย่าง
อื่นได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจีาํนวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุน
สงูกวา่ขอ้มลูทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีล
ทําให้หน่วยลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนมมีูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหรอืมจีํานวนตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ี่จะขายคนืหน่วยลงทุน
ทัง้หมดตามจาํนวนทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูค่าหรอืจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักล่าว บรษิทั
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทํา
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2.  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทุนทีท่ํารายการขายคนืสมบูรณ์แลว้ ในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการขายคนืหน่วยลงทุนของคาํสัง่ขายคนืนัน้ๆ  

3.  ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วย
ลงทุนที่ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงที่จะรบัชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ
อื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการอาจชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมกาํหนด 

4. ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจยกเลกิคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ ภายในวนัสุดท้ายในการรบัเอกสารแสดง
ความจาํนงในการขายคนืหน่วยลงทุน และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ 

7.4.4  การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์
ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็น
ผูด้ําเนินการนําส่ง เวน้แต่กรณีบรษิทัจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณมลูคา่และราคาดงักลา่วตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั หรอืโดยให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ําเนินการนําส่งและหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชําระ
เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ
หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”  
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บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจาก
หนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีท่ีท่ําการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

7.4.5   เงือ่นไขอื่นๆ 

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารชําระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่
ทาํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุน  

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว 
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1 การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิาร ธุรกรรมที่
ใชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เชน่  

- การขายคนืหน่วยลงทุนผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 

- สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดย การใหบ้รกิารดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

2.2  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้

3. กรณีผูข้ายคนืหน่วยลงทุนสง่คาํสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไมส่มบรูณ์ และ
หรอืไมช่ดัเจน และบรษิทัจดัการไมส่ามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้มว่า่ดว้ยเหตุ
ใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่าํเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักลา่ว  

ทัง้น้ี ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ขายคืนตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัท
จัดการภายใน 3 วนันับแต่วนัที่มีการส่งคําสัง่ขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจัดการได้
ดําเนินการตามคําสัง่ขายคนืทางโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและ
ตวัจรงิไมต่รงกนั หรอืบรษิทัจดัการไมไ่ดร้บัเอกสารตวัจรงิไมว่า่ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บรษิัทจดัการดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัทาง
โทรสาร  

4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงวนั และ/หรอืระยะเวลาทําการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทั
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   
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5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่มม่ยีอดคงเหลอืโดยไมต่อ้งแจง้
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า  

6  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใด
ทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  ทุกวนัทาํการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : ไมม่ ี

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมต่อ้งแจง้ลว่งหน้า  

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมต่อ้งแจง้ลว่งหน้า 

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1. บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศ
รายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

2. บรษิทัจดัการจะไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

8. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

 8.1. ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

8.2.1 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทนุนี้เป็นกองทนุปลายทาง  

1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัท
จดัการในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัขอ้การ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่าง
อื่น 

2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทั
จดัการ มายงักองทุนน้ีสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะ
ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ 
และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาทาํการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้
เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซื้อหน่วย
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ลงทุนหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) พร้อม
เอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) และนําส่งได้ที่บรษิัท
จดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เมื่อบรษิทัจดัการได้ทํารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการ
จะอนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะยกเวน้ขอ้กําหนดเรื่องมูลค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วย
ลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(สาํหรบัผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดย
กรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏิบตัิเช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ 
การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น)  

กรณีกองทนุนี้ เป็นกองทนุต้นทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ี ไปยงักองทุนอื่นภายใตก้ารจดัการของ
บรษิทัจดัการ สามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอื
คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรบัได้ที่บรษิทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ที่
บรษิัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิัท
จดัการกําหนด (ถ้ามี) และนําส่งได้ที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน และบรษิัท
จดัการจะดําเนินการนําเงนิที่ได้จากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางน้ี ไปชําระค่าซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดที่ระบุไวใ้นคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด เมื่อบรษิทัจดัการไดท้าํรายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เวน้แต่บรษิทัจดัการจะ
อนุญาตใหด้าํเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

8.2.2 วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทนุนี้เป็นกองทนุปลายทาง 

1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัท
จดัการในชว่งระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยตอ้งเป็นไปตามวนั เวลาในหวัขอ้การ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่ง
อื่น 

2)  ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนั
ทาํการ ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.30 น.  

บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และ
วนัทาํการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัทาํการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และ
วนัทําการที่บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั 
(ถา้ม)ี  
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ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว 
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ 
สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

กรณีกองทนุนี้เป็นกองทนุต้นทาง  

ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ 
ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.00 น.  

บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนั
ทําการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัทําการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนั
ทาํการทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว 
ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สาํนักงาน
ของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

8.2.3  ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทนุนี้เป็นกองทนุปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้ํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ที่คํานวณไดภ้ายในวนั
ทําการถดัจากวนัทําการที่บรษิทัจดัการได้รบัคําสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิทัจดัการกําหนด 
(ถา้ม)ี ทีส่มบรูณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง และไดท้าํรายการ
สบัเปลีย่นแลว้ บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ในกรณีที่มปีระเด็นเกี่ยวกบัภาษีที่เกี่ยวข้องกบัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นสทิธิ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวแยก
ต่างหาก โดยไม่รวมคํานวณในราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยในการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมในการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนล่าสุดของกองทุนน้ีในวนัทําการก่อนหน้า
วนัสง่คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนในการคาํนวณคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว 

กรณีกองทนุนี้เป็นกองทนุต้นทาง  

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้ํานวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่คํานวณได้
ภายในวนัทาํการ ถดัจากวนัทาํการทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคาํสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ
กาํหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบรูณ์ และไดท้าํรายการสบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ในกรณีที่มปีระเด็นเกี่ยวกบัภาษีที่เกี่ยวข้องกบัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นสทิธิ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวแยก
ต่างหาก โดยไม่รวมคํานวณในราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยในการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมในการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนล่าสุดของกองทุนน้ีในวนัทําการก่อนหน้า
วนัสง่คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนในการคาํนวณคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว 

เงื่อนไขในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

1. กรณีที่กองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทางและผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยมจีํานวนหน่วย
ลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืการสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลทําใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีูลค่าตํ่ากว่ามลูค่าหรอื
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จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจํานวนที่ปรากฏในสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุน
ปลายทาง  

ทัง้น้ีหากบรษิทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักล่าว 
บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่
ทีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ทีใ่ชใ้น
การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการทาํรายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หากไมส่ามารถเรยีกเกบ็
ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ตามอตัราและวธิกีารที่บรษิทัจดัการ
กาํหนด  

เงื่อนไขอื่นๆ   

1. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรงุ เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 
วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติมวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดงัต่อไปน้ี 

1.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝาก
ถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์  (telebanking) 
อนิเทอรเ์น็ต หรอืสือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้น้ีการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

1.2 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่นๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้าํได ้ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิัทจดัการจะติด
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักลา่ว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของ
บรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน  

3. บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธิ
ในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีที่บรษิัทจดัการ
พจิารณาเหน็วา่คาํสัง่สบัเปลีย่นใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทาํใหเ้กดิ
ความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธิที่จะไม่ดําเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนก่อนการ
ดาํเนินการ  
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9.    การชาํระค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรพัย  ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทน บรษิัทจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รบัความ
เหน็ชอบจากสาํนกังานก่อน และไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่ําหนดดงักล่าวตอ้งสามารถปฏบิตัิ
ไดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทุกรายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั 

10.  การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ :  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่าํหนดไวด้งัต่อไปน้ี  
(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสจุรติและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปน้ี 

โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มเีหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล หรอื  
(ข) มเีหตุทีท่ําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชําระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิ

ซึง่เหตุดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
(2) มคีําสัง่ขายคืนก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 16.4 และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั
และรายงานการชดเชยราคา  

10.2   การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิทั
จดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
(1) เลื่อนกาํหนดชาํระเงนิคา่ขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัทาํการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคีาํสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนื

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวด้วย
วธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน 
และหลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจาก
ผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการ
อาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักลา่วแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคนื หากมผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดงักล่าว ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคนืแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามลาํดบัวนัทีส่ง่คาํสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

11. การไม่ขายไม่รบัซื้อคืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามส ัง่ :  

11.1   บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนืหรอืคําสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  
(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 
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(2) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
(ก) มเีหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล  
(ข) ไมส่ามารถคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  
(ค) มเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี การไมข่าย ไมร่บัซือ้คนืหรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยดุรบัคาํสัง่ซือ้ 
คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระทําไดไ้ม่เกนิ1 วนัทําการ เวน้แต่
ไดร้บัผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3)  กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกดิขึน้ ซึง่
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมนียัสาํคญั  
(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไมส่ามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้น้ี เฉพาะ

ในกรณีทีก่องทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์หง่นัน้เกนิกวา่รอ้ยละ 
10 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

(ข)  มเีหตุการณ์ทีท่าํใหไ้มส่ามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรแีละทาํใหไ้มส่ามารถโอน
เงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค)  มเีหตุทีท่าํใหก้องทุนรวมไมไ่ดร้บัชาํระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกาํหนดเวลา
ปกต ิซึง่เหตุดงักลา่วอยูเ่หนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์
เหน็ชอบแลว้  

(4)  เป็นการไมข่ายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฎขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  
(ก)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระทาํ

ดงัต่อไปน้ี  
1.การกระทาํทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2.การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  
3.การกระทาํทีเ่ป็นการปฏบิตัติามคาํสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อีาํนาจตาม
กฎหมาย  

(ข)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมไมส่ามารถดาํเนินการรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิ
เกีย่วกบัลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  

(5)  อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้
การจดัการอนัเน่ืองมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไมส่ามารถดาํรงความเพยีงพอของ
เงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการดาํรงความ
เพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนสว่นบุคคล การ
เป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน 
และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ใหก้ระทาํไดไ้มเ่กนิ 3 วนัทาํการ 

11.2 เมือ่ปรากฎเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไมข่าย ไมร่บัซือ้คนื หรอืไมร่บัสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน หรอืหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 
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(1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํส ัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้
คนืหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกิาร
ใดๆ โดยพลนัดว้ย  

(2) รายงานการไมข่าย ไมร่บัซือ้คนื หรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้
สาํนกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกนิหน่ึงวนัทาํการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
(ก) รายงานการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน

รวมเปิด ณ วนัทาํการสดุทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้าํนกังานทราบภายในวนัทาํการก่อนวนัเปิดรบั
คาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํส ัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอื
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการ
เปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนืหรอื
คําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้ 

11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้วหรอื
หยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ราคาขายหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางค์
ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศ
หยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทั
จดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คีาํส ัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12.  การหยดุขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจําเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนืหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราว
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

13.  เงื่อนไขและข้อจาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ :  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคีาํสัง่ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมโอนยา้ยการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่
การเลีย้งชพีไปยงักองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีอื่น บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนพรอ้ม
ดว้ยผลประโยชน์ทัง้หมดภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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14.  การจ่ายเงินปันผล : ไมม่ ี

15.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เร ียกเกบ็จากกองทนุรวมและผ ูส้ ัง่ซื้อหรือผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ :  
15.1.  คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด)    

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 5.35 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

15.2.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม:  

15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั   

15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี:  
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั  
คา่ธรรมเนียมขา้งตน้ จะไมร่วม คา่ธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศทัง้ในรปูแบบ
คา่ธรรมเนียมรายปี และ คา่ธรรมเนียมการปฎบิตังิานในธุรกรรมตามคาํสัง่ของบรษิทัจดัการ 
(Transaction Fees) และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารงานผูร้บัฝากทรพัยส์นิใน
ต่างประเทศ ไดแ้ก่ คา่ใชจ้า่ยงานศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ ตามทีจ่า่ยจรงิ เป็นตน้ 

15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี:  
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.75 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนทีค่าํนวณไดเ้ป็นรายวนั  
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิีใ่ชใ้นการคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรพัย์สินทัง้สิ้นหักด้วยมูลค่าหน้ีสินทัง้สิ้นยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัที่
คาํนวณ 

15.2.4. คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน : ไมม่ ี
15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย: ไมม่ ี
15.2.6. คา่ธรรมเนียมอื่นๆ :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่น 
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.47 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

1.  ค่าใช้จ่ายในการจดัตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม และ
คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่า่ยจรงิ 

2. คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่า่ยจรงิ 

3. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดั
สมัมนาเผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวม การสง่เสรมิการขาย ค่าใชจ้่ายในการลงนามในสญัญา
ต่างๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบักองทุน และค่าใชจ้า่ยดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้น้ี ค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเรยีก
เกบ็จากกองทุนตามจาํนวนทีจ่า่ยจรงิ 

4.  คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการดาํเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิเชน่ 
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4.1   คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิของกองทุน เช่น ค่านายหน้า
ซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืตราสารต่างๆ ภาษ ีค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้่ายในการโอนหลกัทรพัย ์
ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการเบกิเอกสารสทิธใิน
หลกัทรพัย ์เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรบัโอนหลกัทรพัย ์และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่
เกิดจากการซื้อขายหลกัทรพัย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บรกิารของ
สถาบนัการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใด
ทีท่าํใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้ 

4.2   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการจดัทําบญัชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ีค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัทํารายงานที่
เกีย่วขอ้ง  

4.3  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการขายและหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัทํา ค่าผลติ และ
นําส่งคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน คําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อผู้ถอืหน่วย
ลงทุน ใบยนืยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบกาํกบัภาษ ี(ถา้ม)ี รายงานการถอืหน่วยลงทุน แบบฟอรม์ 
รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
ค่าใชจ้่ายในการจดัทําและผลติเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรบั
ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  และค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัวธิกีารซื้อขายหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการเปิด
ใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  

4.4  คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการขอมต ิ
สรุปมต ิและตรวจสอบมตผิู้ถอืหน่วยลงทุน การจดัประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุน การแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุน การประกาศหนงัสอืพมิพ ์ 

4.5  ค่าใช้จ่ายในการจดัทํา ผลิต และนําส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกําหนด เช่น 
หนังสอื ชีช้วน รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกีย่วกบั
ขอ้มูลการจดัการกองทุนรวม เพื่อนําส่งแก่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ผูถ้อื
หน่วยลงทุน และหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน  

4.6  คา่ใชจ้่ายในการแปลเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการดาํเนินงานของกองทุน
เป็นภาษาต่างประเทศ  

4.7  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทําตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมกาํหนด  

4.8  คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการชาํระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิอื่น เชน่ ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารทรพัยส์นิ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการใชบ้รกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าทีป่รกึษา
กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธหิรอื
เพื่อตดิตามหน้ีสนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจํานํา จํานอง ปลดจํานํา จํานอง ประเมินราคา ค่าภาษีอากร 
ประกนัภยั 

4.9  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอก
อื่น ๆ เพือ่ประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  
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4.10 คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยตามสญัญาระหวา่งกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญาแต่งตัง้
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่าย  

4.11 คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ เชน่ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหน้ีสนิของ
กองทุน  

5.  ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศ
หนงัสอืพมิพ ์คา่เดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ  

6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และชําระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบ
บญัชเีมื่อเลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ในระหวา่งการชาํระบญัชกีองทุน ค่าใชจ้่าย
ในการชาํระเงนิ หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการที่
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมม่ารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไมนํ่าเชค็ไปขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น คา่ใชจ้า่ยใน
การวางทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่
จา่ยจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่า่ยจรงิ 

8.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกบัการฟ้องร้องบรษิัท
จดัการใหป้ฏบิตัหิน้าทีห่รอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ เพื่อประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัคาํสัง่จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่าย
จรงิ 

9.  ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสอืพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกบักองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด เช่น การ
ประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 

10.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแจ้ง
ข่าวสารข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกําหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถงึ
คา่ใชจ้า่ยในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 

11. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 

12. คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืเขา้ทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญา
ซื้อคืนเมื่อบรษิัทจดัการมีเหตุจําเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว 
ตามทีจ่า่ยจรงิ 

13. ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูแ้ละฝึกอบรมผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ในการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่า่ยจรงิ 

14. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน หรอืตามที่สํานักงาน 
ก.ล.ต. อนุญาตตามทีจ่า่ยจรงิ 

15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  
15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน 
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ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเกบ็จากกองทุนจะไม่เกดิรายการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนจาก
การขายหน่วยลงทุนทีเ่รยีกเกบ็โดยกองทุนหลกั เน่ืองจากกองทุนรวมหลกัจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุน 

15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี 

15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN) : ม ี
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา 
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง อตัราเดยีวกบัคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) : ม ี
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา 
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน  ทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

    รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
                กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง 
                อตัราเดยีวกบัคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

หมายเหตุ 
บรษิทัจดัการจะหกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมลูคา่หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการจะตอ้ง
ชาํระใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกัคา่ธรรมเนียมจากคา่ซือ้หน่วย
ลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

ในกรณีที่มปีระเดน็เกี่ยวกบัภาษีที่เกี่ยวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  ค่าธรรมเนียมการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นสทิธปิระโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  
ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนแยกต่างหาก โดยไม่
รวมคํานวณในราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยในการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนล่าสดุของกองทุนน้ีในวนัทาํการก่อนหน้าวนั
สง่คาํสัง่ดงักลา่วเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณคา่ธรรมเนียม 

 15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

    15.3.6. คา่ปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่าํหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี    

    15.3.7. คา่ธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี 
   ตามทีจ่า่ยจรงิ 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

1. คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้และขายคนื (ถา้ม)ี  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถกูเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้และคา่ขายคนืหน่วยลงทุนตามทีธ่นาคาร
พาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

2. บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่้
ลงทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอให้บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนดําเนินการ ใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
นอกเหนือจากการดาํเนินการตามปกตขิองบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืใหด้าํเนินการทีพ่สิจูน์ไดว้า่
เป็นความประสงคเ์ฉพาะตวัของผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่นขอ้มลูทาง
ทะเบยีนใหม่ เช่น หนังสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการหรอื
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจรงิหรอืตาม
อตัราทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนกาํหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักลา่ว  

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน/ 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อ
หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตาม
เงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการอาจกําหนดขึน้ในอนาคต เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่
ผู้ถอืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญั ทัง้น้ี หากมกีาร
เปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 3 วนั ณ ทีท่ํา
การของบรษิทัจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์
ของบรษิทัจดัการ 

15.4.  วธิกีารคาํนวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนียม :  
1.  การคํานวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน และ 

หวัขอ้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวมเป็นอตัราที่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิ
เฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้  

2.  การคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทุน จะคาํนวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัทาํการถดัจาก
วนัสิน้เดอืน หรอืตามระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

3.  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเก็บตามที่จ่ายจรงิ ในทาง
บญัชบีรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จาํนวนหรอืทยอยตดัจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยของกองทุนเฉลีย่เทา่กนั
ทุกวนัตามระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้น้ี การตดัค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  

 4. ในกรณีทีม่ลูคา่ของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมมมีลูคา่ไมน้่อยกวา่ 
50 ลา้นบาท หากต่อมากองทุนรวมมมีลูคา่ลดลงน้อยกวา่ 50 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็
คา่ธรรมเนียมการจดัการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
4.1 คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ตอ้งเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่มส่งูกวา่อตัรารอ้ยละของคา่ธรรมเนียมเดมิทีบ่รษิทั

จดัการเรยีกเกบ็ในชว่งเวลาทีก่องทุนรวมมมีลูคา่ไมน้่อยกวา่ 50 ลา้นบาทโดยคาํนวณตามมลูคา่ที่
ตราไวข้องหน่วยลงทุน  

4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการจดัการในอตัราที่
แสดงไดว้า่เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  

      มลูคา่ของกองทุนรวมใหค้าํนวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  
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      บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมลูคา่ทรพัยส์นิหรอืมลูคา่      
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมเทา่นัน้  

15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการ
จะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
1.  สาํหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียม และ/หรอืคา่ใชจ้า่ยจากทีไ่ดร้ะบุ

ไวใ้นโครงการ 
(1.1)  บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั โดย 

(ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 

(ข) จดัใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแหง่ของ
บรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(1.2)  แจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียม
หรอืคา่ใชจ้า่ย 

(1.3)  ให้เพิ่มค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม และหรือ
คา่ใชจ้า่ยเดมิตามทีร่ะบุไวล้า่สดุในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

2. กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของคา่ธรรมเนียมและ/หรอืคา่ใชจ้า่ย 
(2.1)  เปิดเผยขอ้มลูเรื่องดงักลา่วใหผู้ล้งทุนทราบอยา่งทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํ

การนบัแต่วนัทีม่กีารลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว เชน่ เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซต์
ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วไว ้ณ สถานที่
ในการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแหง่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(2.2)  แจง้ให้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม
หรอืคา่ใชจ้า่ย 

3. ในกรณีทีเ่ป็นการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียม
หรอืค่าใชจ้า่ยเดมิตามทีร่ะบุไวล้่าสดุในโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่ายที่เพิม่ขึน้ดงักล่าวไดต่้อเมื่อไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจํานวน
หน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

4. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้าํเนินการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้น
โครงการ  
4.1    ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการนบั

แต่วนัทีม่กีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วเพิม่ขึน้ เชน่ เผยแพรข่อ้มลูไวบ้น
เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ หรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วไว ้ณ สถานทีใ่น
การซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแหง่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

4.2    แจง้ให้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม
หรอืคา่ใชจ้า่ย 
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16.    วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และ   
  ราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  

16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  
1.   บรษิทัจดัการจะคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารที่สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด 
บรษิทัจดัการจะใช้ราคาหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ณ สิ้นวนัทําการ ในการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิ
สทุธ ิราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
อน่ึง ในการใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเพื่อคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นเงนิบาท บรษิทัจดัการจะใชอ้ตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ วนัทําการคํานวณมูลค่า
ทรพัย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธเิป็นเงนิบาท  
ทัง้น้ี หากขอ้มลูดงักล่าวไมป่รากฏอยูใ่นระบบขา้งตน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิชอ้ตัราแลกเปลีย่นที่
อ้างองิจากแหล่งอื่น ภายใต้ความเหน็ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลี่ยนจาก APEX 
หรอื Reuter ณ วนัทําการคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 
น. หรอืระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ขอ้มูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิบาท โดยอตัราแลกเปลี่ยนที่อ้างองิจะต้องเป็นไปตามที่ประกาศสมาคม 
หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 

2.  บรษิทัจดัการจะคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและ
ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  
(2.1) คํานวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทําการ ภายในวนัทําการถดัไป เวน้

แต่กรณีกองทุนหลกัมวีนัหยดุทาํการต่อเน่ืองกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บรษิทัจดัการจะคาํนวณมลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทําการโดยไมช่กัชา้ ทัง้น้ี ภายในวนัทาํการถดัจาก
วนัทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัขอ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุนหลกั 

(2.2) คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน
ภายในวนัทําการถดัไป โดยในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเวน้แต่กรณีกองทุน
หลกัมีวนัหยุดทําการต่อเน่ืองกนัตัง้แต่ 2 วนัขึ้นไป บรษิัทจดัการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารบัซื้อ คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทําการโดยไม่ชกัชา้ ทัง้น้ี ภายในวนัทําการถดั
จากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัขอ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุนหลกั  

(2.3)  ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนของวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัทําการถดัไป เวน้แต่
กรณีกองทุนหลกัมวีนัหยุดทําการต่อเน่ืองกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บรษิทัจดัการจะประกาศมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัทาํ
การซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดโดยไม่ชกัช้า ทัง้น้ี ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่บรษิัทจดัการ
คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาวนัทําการขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน 
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(2.4)  ในกรณีที่ประกาศตาม (2.3) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึน้โดย
สมาคม (NAV Center) หรอืช่องทางอื่นทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรบั บรษิทัจดัการ
จะประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วนัทําการถดัไปกไ็ดเ้วน้แต่กรณี
ที่กองทุนหลกัมีวนัหยุดทําการต่อเน่ืองกนัตัง้แต่ 2 วนัขึ้นไป บรษิัทจดัการจะประกาศมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนั
ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดโดยไม่ชกัชา้ ทัง้น้ี ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่บรษิทัจดัการ
คํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน 

 มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้  
ทัง้หมดเมือ่สิน้วนัทาํการทีค่าํนวณนัน้  

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี  
(1)   ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(2)  ดําเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้้ลงทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดย

บรษิทัจดัการจะประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
(3)  จดัใหม้ขีอ้มูลดงักล่าวไว ้ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และสถานที่ทุก

แห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใชซ้ื้อขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณี
ของกองทุนเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการโดยวธิกีารใดๆเพื่อให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบขอ้มลูดงักลา่วแทนการประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  
ทัง้น้ี ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัหรอืเกิดเหตุขดัข้องที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของ
บรษิทัจดัการได้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาท ิ
ระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพ์
รายวนั หรอืติดประกาศที่บรษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทใีน
โอกาสแรกทีก่ระทาํไดโ้ดยไมช่กัชา้ 
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่
เหมาะสม และถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

3.  การใชต้วัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน หรอืจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  
(3.1) คาํนวณและประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ตาํแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัด

เศษทศนิยมตามหลกัสากล  
(3.2) คาํนวณมลูคา่หน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ธิ ีการปัดเศษทศนิยม

ตามหลกัสากล สาํหรบัมลูคา่หน่วยลงทุนเพือ่ใชใ้นการคาํนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษ
ทศนิยมตาํแหน่งที ่4 ขึน้ สว่นมลูคา่หน่วยลงทุนเพือ่ใช ้ในการคาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนจะตดัทศนิยมตาํแหน่งที ่5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทุนตามทีค่าํนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ตาํแหน่ง โดย
ตดัทศนิยมตาํแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามที่
คาํนวณไดใ้น (3.2)  
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(3.4) คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ตาํแหน่ง โดยตดัทศนิยม
ตาํแหน่งที ่5 ทิง้  

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการคาํนวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะนํา ผลประโยชน์
นัน้รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 
เงือ่นไขพเิศษ:  
บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ 16.2 เมือ่มเีหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี  
1. เมือ่บรษิทัจดัการไมข่ายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนตามกรณีทีร่ะบุไวใ้นโครงการ หรอืตามประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืเป็นวนัหยดุทาํการ
ซือ้ขายของกองทุน และ/หรอืกองทุนหลกั และ/หรอืตวัแทนขายของกองทุนหลกั โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้
เฉพาะชว่งระยะเวลาดงักลา่ว  

2. เมือ่มเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักลา่ว 
    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรอืราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน

ลา่สดุภายใน 2 วนัทาํการถดัไป 
16.3.  แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งที่ไม่สามารถประกาศ
ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิ
ระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิ
ประกาศที่บรษิัทจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทีในโอกาสแรกที่กระทําได้โดยไม่
ชกัชา้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงชอ่งทางในการประกาศผ่านทางชอ่งทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และ
ถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง :  
1.  ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งน้อยกว่าหน่ึงสตางค ์หรอืต่าง

จากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่
ถกูตอ้ง บรษิทัจดัการจะจดัทาํและสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนั
ทําการนับแต่วนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจดัใหม้สีาํเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ําการ
ของบรษิทัจดัการเพือ่ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักลา่วจะมี
รายการอยา่งน้อย ดงัต่อไปน้ี  
(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้ง 
(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  
(3) สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 
(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทัง้น้ี เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้
สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง 

ในกรณีทีเ่หตุของความผดิพลาดซึง่ทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งตามวรรคหน่ึงมผีลต่อเน่ืองต่อการ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นต้น บรษิทัจดัการจะ
แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนใหถ้กูตอ้งนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งดว้ย  
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2.  ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป และ
คดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง บรษิทัจดัการจะคาํนวณราคาหน่วยลงทุน
ยอ้นหลงันบัแต่วนัทีพ่บราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และดาํเนินการ
ดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางค์
ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  
(1) จดัทํารายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัทําการถดั

จากวนัทีพ่บวา่ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไมถู่กตอ้ง และสง่รายงานดงักล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายใน
วนัทําการถดัจากวนัที่คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลใน
รายงานดงักล่าวภายในวนัทําการถดัจากวนัที่บรษิทัจดัการส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้น้ี 
รายงานดงักลา่วจะมรีายการอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี  
(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้ง 
(ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  
(ค) สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง 
(ง) การดาํเนินการของบรษิทัจดัการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง  

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะจดัให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทําการของบริษัทจดัการ เพื่อให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งภายในวนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มกีารแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดอืน ปีที่มกีารแก้ไขราคาตาม (2) ใน
หนังสอืพมิพ์รายวนัอย่างน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว 

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนังสอืให้ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อ
หรอืขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม 
(2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงาน
ดงักลา่ว  

(5) จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และสง่รายงานดงักล่าว พรอ้ม
ทัง้สาํเนารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ดัทาํตาม (1) ใหส้าํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้บรษิทัจดัการจะไม่สง่รายงานมาตรการ
ป้องกนัใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่สาํเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่การ
ทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี 
(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัท

จดัการจะปฏบิตัดิงัน้ี  
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วย

ลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคา
หน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี    65 

หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อย
กว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็น
จํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และ
จ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งมสีาเหตุมาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของ
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักลา่ว  

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนื
หน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบั
ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของ
ราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
ไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัสว่น
ต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (overstate) บรษิทัจดัการ
จะปฏบิตัดิงัน้ี 
(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วย

ลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา 
เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน  

(ข)  กรณีที่เป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนื
หน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบั
ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง 

หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อย
กว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจํานวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของ
บรษิทัจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่
อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยหรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุ
ดงักลา่ว  
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
รายใดมมีลูค่าไมถ่งึหน่ึงรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ที่มกีารจ่ายเงนิให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
บรษิัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสรจ็ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
การจา่ยเงนิของกองทุนเปิดเพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ือ้
หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจา่ยเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้ 
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4.  บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่าย
ในการประกาศการแก้ไขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ์ ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งเงนิ
ชดเชยราคาให้แก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วย
ลงทุนไมถ่กูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้ 

17.  ชื่อผ ูเ้กี่ยวข้อง :  
17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ : ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  
17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) : ไมม่ ี
17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : ไมม่ ี
17.5. ทีป่รกึษา : ไมม่ ี

    อยา่งไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจทาํการแต่ตัง้ผูท้ีม่ใีบอนุญาตในการประกอบธุรกจิเป็นทีป่รกึษากองทุนให ้
    เป็นทีป่รกึษากองทุน เพือ่ใหก้ารลงทุนของกองทุนเป็นไปอยา่งเหมาะสมและพทิกัษ์ผลประโยชน์ของผูถ้อื 
    หน่วยลงทุน โดยทีป่รกึษากองทุนจะไมม่อีาํนาจควบคุมการดาํเนินการของบรษิทัจดัการแต่ประการใด 
    บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะแต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในภายหลงั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การแต่งตัง้ 
    หรอืยกเลกิการแต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  
ชื่อ : นางสาว ซซูาน  เอีย่มวณิชชา 
ชื่อ : นาย สชุาต ิ พานิชยเ์จรญิ 
ชื่อ : นายสมยศ ววิรรธน์อภนิยั 
ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอีย่มวณิชชา 
ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท ์
รายละเอยีดเพิม่เตมิ: 
บรษิทั เอส พอีอดทิ จาํกดั 
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอรช์ัน่ 18A เลขที ่ 503/31 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรงุเทพมหานคร 10400  
หรอืบุคคลอื่นที่ไดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7. การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมม่ ี

18.  รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทนุรวม :  
18.1. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี:  30 พฤศจกิายน 
18.2. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : 30 พฤศจกิายน 2558 

19.  การขอมติของผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ :  
1.  การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแก้ไขวธิกีารจดัการ หากมไิด้กระทําตามมตโิดยเสยีงขา้ง

มากของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้จะต้องได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
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การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิรอ้ยละ 
55 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ บรษิทัจดัการจะสง่เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบั
การขอมตแิละการนบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้  
มตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนตามวรรคสอง หมายความว่า มตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตาม
จาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ 
ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุม่บุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด บรษิทัจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดนัน้ 
ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้
เน่ืองจากขอ้จํากดัในการนับคะแนนเสยีงของผู้ถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่า
ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการ
กองทุนรวมอาจดาํเนินการขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานตามแนวทางทีส่าํนกังานกาํหนดได ้

2. ในกรณีที่การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระทําตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ให้
บรษิทัจดัการแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข  

3. ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคน 
และประกาศในหนังสอืพิมพ์รายวนัแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัที่ได้รบัความ
เหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิแลว้แต่กรณี 

4. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวิธีการจดัการที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกบัการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลา และหรอื ประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม บรษิัทจดัการจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รบัความ
เหน็ชอบจากทัง้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตาม
จํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ
กองทุนรวมก่อน  

การเพ่ิมจาํนวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิาํเนินการเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถอืวา่ไดร้บั
ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น้ี เมือ่ดาํเนินการเพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนแลว้ บรษิทั
จดัการจะแจง้การดาํเนินการดงักลา่ว โดยตดิประกาศทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ
ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัจดทะเบยีน
เพิม่จาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักลา่ว ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดในขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการเป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

20. ข้อกาํหนดอื่นๆ  :  
1. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมเีหตุจาํเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจกูย้มื

เงนิหรอืเขา้ทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดต่้อเมือ่  
(1) คูส่ญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั 
(2) ระยะเวลาการชาํระหน้ีจดัอยูใ่นชว่งเวลาอนัสัน้ 
(3) อตัราส่วนของการกู้ยมืเงนิหรอืการเขา้ทําธุรกรรมดงักล่าวต้องอยู่ในอตัราที่เหมาะสมต่อความจําเป็นในการ

บรหิารสภาพคลอ่งทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  
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(4) การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องใช้รูปแบบสัญญาที่ เป็นมาตรฐานตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั  

ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชล้ายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน คาํสัง่ซือ้ขายหน่วย
ลงทุน บตัรตวัอยา่งลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด เพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพือ่
การทาํธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืเพือ่ใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีแ่สดงมตเิมือ่ตรวจนบัมตสิาํหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3. การควบรวมกองทุน 
กองทุนอาจควบรวมกองทุนกบักองทุนรวมอื่นได ้เมือ่ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี  
3.1 การนบัมต ิ 

กองทุนอาจควบรวมกบักองทุนอื่นได ้เมือ่ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
(1) ไดร้บัมตเิกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมแต่ละ

กองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักลา่ว  
(2) ในกรณีที่มผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ออกเสยีงน้อยกว่ากึ่ง

หน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืออกเสยีง
ตัง้แต่กึ่งหน่ึงขึน้ไปของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมแต่
ไม่ได้มติโดยเสยีงข้างมากด้านใดด้านหน่ึงเกินกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด หากบรษิทัจดัการประสงค์จะควบรวมกองทุนต่อไป จะดําเนินการขอมตคิรัง้ใหม่ภายใน14 วนั
นับแต่วนัประชุมครัง้แรกหรอืวนัที่กําหนดให้เป็นวนัสุดท้ายของการรบัหนังสอืแจ้งมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนในการขอมตคิรัง้แรก และไดร้บัมตใินครัง้หลงัน้ีเกนิกึง่หน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนซึง่ออกเสยีงลงมตขิองแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการตาม (2) บรษิทัจดัการจะแจง้ผลการนบัมตคิรัง้แรก ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบดว้ย 

การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการจะกาํหนดรายละเอยีดของโครงการจดัการกองทุน
รวมใหม ่หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถา้ม)ี  พรอ้มทัง้ ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อ
เลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบักองทุน
เปิด หากมผีลให้เกดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที่รบัโอนเป็นกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมตโิดย
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหน่ึง ถอืว่าไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน
ในการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้น้ี โดยได้รบัยกเวน้ไม่ต้อง
ปฏบิตัติามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. วา่ดว้ยการกําหนดวธิปีฏบิตัใินการขอความเหน็ชอบเพื่อ
แกไ้ขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม” 

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะสง่หนงัสอืนดัประชุมลว่งหน้าไมน้่อยกวา่สบิสีว่นัก่อนวนั
ประชุม หรอืส่งหนังสอืขอมตลิ่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัที่กําหนดใหเ้ป็นวนัสุดทา้ยของการรบั
หนังสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  โดยเปิดเผยขอ้มลูทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกบัการควบรวม
กองทุนอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ีใหช้ดัเจนไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม หรอืหนงัสอืขอมตดิงักลา่ว  
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(1)  สถานะการลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทีเ่ป็นปัจจุบนัก่อนการขอมตคิวบรวมกองทุน ซึง่
จะต้องแสดงรายละเอียดเป็นรายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จํานวน อัตรา
ผลตอบแทน (ถา้ม)ี มลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยต์ามมาตรฐานการบญัชสีาํหรบักจิการทีด่าํเนินธุรกจิ
เฉพาะดา้นการลงทุน มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัทําการสุดทา้ยของสปัดาห์ล่าสุด 
และผลการดาํเนินงานลา่สดุของกองทุนรวม 

(2)  สรุปประเด็นเปรยีบเทียบสาระสําคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และ
ลกัษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมรีายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภทและ
วตัถุประสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากผู้ซื้อ
หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอยา่งน้อย 

(3)  ขัน้ตอน สาระสาํคญัของการดาํเนินการในแต่ละขัน้ตอน และกาํหนดเวลาในการควบรวมกองทนุ 
(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน 
(5)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุน

รวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอน 
(6)  การดําเนินการเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถ้าม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงนิ

ปันผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี 
(7)  ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดงักล่าวที่จะเรยีกเก็บจากผู้ถือ

หน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการชาํระบญัช ี
(8)  ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทุน ทัง้น้ี ตอ้งไมม่ลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ 
(9)  ขอ้มลูอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

เมื่อบรษิทัจดัการได้ส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตพิรอ้มดว้ยเอกสารไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 
บรษิทัจดัการจะส่งสําเนาหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตพิรอ้มด้วยเอกสารดงักล่าวไปยงัสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัสง่หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมต ิ 

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อน
วนัที่การควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายให้
บรษิทัจดัการดําเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุน
รวมทีร่บัโอนได ้ 

3.3  ในช่วงระยะเวลานบัแต่วนัสง่หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบรวม
กองทุน บรษิทัจดัการอาจไมข่ายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน
รวมที่ได้รบัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได้ โดยการปิดประกาศ
เรื่องดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานที่
ตดิต่อทุกแหง่ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ใหบ้รษิทัจดัการจดัทํารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัทาํการสดุทา้ย
ของแต่ละสปัดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ําการของ
บรษิัทจดัการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถตรวจดไูด ้และจดัสาํเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิ
รายละเอยีดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดขา้งต้น บรษิทัจดัการจะดําเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักลา่ว  
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4. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนยัขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการทาํประกนัภยัความรบัผดิของ
บรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ดว้ยวธิขีอรบัความ
เหน็ชอบจากสาํนกังาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนั
เกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีบ่รษิทั
จดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไมส่ามารถดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้น้ี หากมเีหตุจาํเป็นและ
สมควรบรษิทัจดัการอาจขอใหส้าํนกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการราย
ใหมจ่ะคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทั
จดัการ บรษิทัจดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว  
หากบรษิทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาทีก่ําหนด บรษิทัจดัการจะดําเนินการเลกิกองทุนรวม
ต่อไป  

5.  การถอืหน่วยลงทุนเกนิหน่ึงในสาม  
  ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไมน่บัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้
ในสว่นทีเ่กนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และดาํเนินการแกไ้ขสดัสว่นการ
ถอืหน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใหม้จีํานวนไม่เกนิหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัที่ปรากฏกรณีดงักล่าว หรอืดําเนินการ
เลกิกองทุนรวมนัน้ทนัทเีวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีป่ระกาศสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยก์าํหนด  

6.  ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 
บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้มเ่กนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน วา่
ดว้ยเรือ่งหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ กรณี
ยกเวน้ดงัต่อไปน้ี 
(1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไมจ่าํกดัสดัสว่นสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

(ก)  กองทุนดงัต่อไปน้ี 
1.  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
2.  กองทุนประกนัสงัคม 
3.  กองทุนการออมแหง่ชาต ิ
4.  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแหง่ชาต ิ
5.  กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 
6.  กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป 
7.  กองทุนอื่นใดทีส่าํนกังานพจิารณาวา่มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 
8.  กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข)  นิตบุิคคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (1)(ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัตอ้ง
เสยีภาษีเงนิได้นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มูลนิธ ิหรอืวดั 
เป็นตน้ 

(ค)  บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้
โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการ
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ลงทุนของผูล้งทุนทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยในต่างประเทศหรอืเป็นการลงทุนผ่านบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื่อ 
(omnibus account) ในต่างประเทศ 

(ง)  บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานเมือ่มเีหตุจาํเป็นและสมควร 
(2) กรณียกเวน้ใหโ้ดยผอ่นคลายสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไข ซึง่ไดแ้ก่กรณี

ดงัต่อไปน้ี 
(ก)  กรณีที่เป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทเีอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที่

ได้รบัการแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ อาจถอืหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากดัสดัส่วน ทัง้น้ี เฉพาะในช่วง
ระยะเวลาตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมจนถงึวนัทีค่รบกําหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัที่
เริม่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอทีเีอฟดงักลา่วในตลาดรอง 

(ข)  กรณีที่เป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีที่มกีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสาํรอง
เลี้ยงชพีหรอืรบัโอนเงนิดงักล่าวต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีอื่น  ทัง้น้ี เฉพาะในส่วน
ของหน่วยลงทุนทีร่องรบัการรบัโอนเงนิดงักลา่ว 

(ค) กรณีของกองทุนรวมทีม่กีารแบง่ชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
จะไดร้บัจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วย
ลงทุน ได้ไม่เกินสดัส่วนที่ระบุไว้ในโครงการ ทัง้น้ี เมื่อได้รบัการผ่อนผนัจากสํานักงานตามเหตุ
จาํเป็นและสมควร 

(ง)  กรณีทีม่เีหตุจาํเป็นและสมควรอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วย
ลงทุนไดแ้ต่ไมเ่กนิรอ้ยละหา้สบิของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  โดยไดร้บัการผอ่น
ผนัจากสาํนกังาน  ทัง้น้ี ในการผ่อนผนัดงักล่าว ใหส้าํนกังานพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักลา่วเป็นสาํคญั 

“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูดู้แลสภาพคล่อง” ตามวรรคหน่ึง (2)(ก) ใหห้มายความถงึผูล้งทุนรายใหญ่และ
ผูด้แูลสภาพคลอ่ง ตามทีก่าํหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมอทีเีอฟ” 
“เงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี” ตามวรรคหน่ึง (2) (ข) ใหห้มายความดงัน้ี 
(1)  เงนิทีก่องทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 
(2)  เงนิตามวรรคสาม (1) ทีก่องทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีรบัโอนต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีอื่น 
(3)  ผลประโยชน์อนัเกดิจากเงนิตามวรรคสาม (1) และ (2) 

7.   ธุรกรรมเพือ่กองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (affiliated transaction) 
บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและที่แก้ไข
เพิม่เตมิในอนาคต  

8.  การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (soft commission) 
(1) บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเน่ืองมาจากการใช้

บรกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได้  แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มอียู่ในปัจจุบนัและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 
รวมทัง้ “หลกัปฏบิตัใินการรบัผลตอบแทนทีเ่กดิจากการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิจากนายหน้าซือ้
ขายหลกัทรพัย์หรอืบรษิัทสมาชิกศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บรษิัทจดัการ
กําหนดไว ้ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะจดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึง
ลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  
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 (2) ในกรณีที่บรษิทัจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูล
เกี่ยวกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปีบญัชี และในกรณีที่เป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผย
ขอ้มลูดงักลา่วไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย 

  9.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรงุเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอื 
            รายงานต่างๆ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรงุเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอื
รายงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน เชน่ หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื 
รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นตน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มลู หรอื
รายงานต่างๆที ่เกีย่วขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิชน่ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัสง่เอกสาร 
ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนผา่นทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เชน่ จดัสง่ขอ้มลูผา่นระบบ
เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ หรอืการจดัสง่ขอ้มลูผา่นทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นตน้และ/หรอื
จดัสง่ขอ้มลูใหใ้นรปูแบบขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนครบถว้นแลว้เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี สาํหรบัหนงัสอืรบัรองสทิธิ
ในหน่วยลงทุนที ่ไดร้บัผา่นทางระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ละ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทน
หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด ้

10. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพือ่ประโยชน์กบั 
1. พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยูใ่นหระเทศสหรฐัอเมรกิา(ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศ

สหรฐัอเมรกิาหรอืทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผูท้ีม่หีนงัสอืเดนิทางของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2. นิตบุิคคล รวมถงึบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่น เป็นตน้ ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
รวมถงึสาขาของนิตบุิคคลดงักลา่ว 

3. หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
4. ผูล้งทุนซึง่ตดิต่อหรอืรบัขอ้มลู หรอืสง่คาํสัง่เกีย่วกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืชาํระ/รบัชาํระเงนิ

เกีย่วกบัหน่วยลงทุนดงักลา่วในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้น้ี รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการที่
ตัง้อยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินการดงักลา่ว 

5. กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิตบุิคคลดงักลา่ว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอื
ระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มสาํหรบัผูล้งทุนทีม่ ี
ลกัษณะดงักลา่วขา้งตน้ 

11. ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาได้ออกกฎหมายที่เรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act 
(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดงักล่าว
กําหนดใหส้ถาบนัการเงนิที่ไม่ใช่สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution 
หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกี่ยวกบับญัชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบงัคบัตอ้งเสยีภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่ง
รวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบุิคคล สญัชาตอิเมรกินั ผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยูท่าง
ภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากน้ียงัปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลาย
ประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายที่มขีอ้กําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึ่ง
ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 
กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูกาํหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบั
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าที่ต้องรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของ
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บุคคลสญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่FATCA กาํหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลู
ลูกคา้เพื่อหาความสมัพนัธ์ของลูกคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าที่ในการกําหนดใหลู้กคา้บาง
ประเภทตอ้งจดัทาํเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 
ภายใต้ขอ้กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะ
ไดร้บัผลกระทบทีส่าํคญัในสองกรณี คอื 
(1)  ต้องถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิที่กองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได้ ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการ

ขายทรพัย์สินทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที่ 1 
กรกฎาคม พ .ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สินทางการเงินของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ซึ่งจะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบนัการเงนิของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้รว่มผูกพนัตนตามขอ้กําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถงึธนาคารและ
สถาบันการเงนิในประเทศไทย ผู้รบัฝากทรพัย์สนิ ผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน)        
มหีน้าทีด่าํเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่า่ยดงักลา่วก่อนชาํระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2) ทรพัย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ 
FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงบัการทําธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบักองทุน
รวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ
ดาํเนินการลงทุนไดอ้ยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจทาํใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไมส่ามารถทาํรายการผา่น
ทางผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพือ่มใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทัง้เพือ่เป็นการรกัษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิัทจดัการ) จึงเข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บรษิัทจดัการและกองทุนรวม
สามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัภายใตข้อ้กําหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษิทั
จดัการและกองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานของกองทุน เช่น ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝาก
ทรพัยส์นิ และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการดงัน้ี 
(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที่เขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมาย

ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด) ใหค้าํยนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนําสง่ขอ้มลู (เช่น 
ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จํานวนเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นตน้)ทีม่อียูใ่นบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทั
จดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2)  รอ้งขอให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนนําส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืคํายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิจูน์ทราบ
ความเกี่ยวข้องกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาติอเมรกินัหรอืการให้
ขอ้มลูตามหวัขอ้ทีก่ําหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้
ปรบัปรุงขอ้มลูเมื่อขอ้มลูทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึนําสง่หลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้รว่ม
ใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบนัการเงนิ) ทัง้น้ี เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3)  ดาํเนินการอื่นใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกดิต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุน
หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่
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เกีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการดาํเนินการหรอืไมแ่สดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่
บรษิทัจดัการกําหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างดงัต่อไปน้ี
ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการดําเนินการตามที่บรษิทั
จดัการแจง้น้ีแลว้ และ/หรอืไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัช ี  

(1) ไมร่บัคาํสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักลา่ว 
(2) ระงบัหรอืหยดุใหบ้รกิาร และดาํเนินการคนืเงนิลงทุนตามมลูคา่หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักลา่ว 
(3) ดาํเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่าํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนของผู้

ถอืหน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ์และขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง 
ทัง้น้ี ตอ้งไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดาํเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืทาํใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บั
ประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การดําเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจาํเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ
กระทําเพื่อหลกีเลี่ยงมใิห้บรษิทัจดัการและกองทุนมกีารดําเนินการที่ไม่สอดคล้องขอ้บงัคบัของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งอนัจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามที่
กลา่วแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบิตับิรษิทัจดัการจะเลอืกดาํเนินการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืง
ของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด) เทา่นัน้  

ทัง้น้ี ในกรณีที่กฎหมายไทยมกีารแก้ไขเพิม่เติมขอ้กําหนดเพื่อรองรบัการดําเนินการตามที่บรษิัทจดัการได้
สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่ เกี่ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืดาํเนินการอื่นใดทีร่าชการกาํหนด 
โดยไมจ่าํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

12.  สาระสาํคญัของกองทุนรวมต่างประเทศ 
รายละเอยีดกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
ชื่อ : CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 
ประเภท : กองทุนตราสารทุน 
อายโุครงการ : ไมก่าํหนด 
วนัจดัตัง้กองทุน : 9 กนัยายน 2558 
สกุลเงนิของกองทุน : ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (USD) 
ซือ้ขาย Dealing : ทุกวนัทาํการของประเทศมาเลเซยี 
บรษิทัจดัการลงทุน : Principal Asset Management Berhad (3040 78-K) 
Trustee : HSBC (Malaysia) Trustee Berhad (1281-T) 
Website  : http://www.principal.com.my/ 
นโยบายการลงทุน :  
กองทุนมจีุดมุง่หมายในการบรหิารจดัการผลตอบแทนของกองทุนใหม้เีสถยีรภาพและเชงิบวกจากการลงทุนใน
ภูมภิาคเอเชยีแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่ น) กองทุนจะลงทุนในบรษิทัจดัตัง้, จดทะเบียน, และ/หรอื มกีาร
ดาํเนินการสว่นใหญ่ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ยกเวน้ประเทศญี่ปุ่ น) ในสว่นของบรษิทัจดทะเบยีน จะตอ้งมกีาร
ซือ้ขายในต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE ดว้ยเช่นกนั โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุน้ทีม่กีารจ่ายเงนิปัน
ผลสงูและใหผ้ลตอบแทนทีน่่าสนใจ มกีารจ่ายเงนิปันผลสมํ่าเสมอ มแีนวโน้มในการเตบิโตสงูเมอืเทยีบกบัตลาด
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โดยรวม นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในบรษิทัทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตทีด่ ีและผูจ้ดัการกองทุนไดเ้ลง็เหน็ถงึ
การจา่ยเงนิปันผล/ผลตอบแทนทีด่ใีนอนาคต 
อย่างไรกต็ามในกรณีที่ตลาดตราสารทุนมคีวามผนัผวนหรอืในช่วงที่สถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนใน
ตราสารทุน เช่น การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง เป็นตน้ ผูจ้ดัการกองทุนอาจปรบัสดัสว่นการลงทุน ไปลงทุนใน
ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืตราสารหน้ีอื่นๆไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ โดยตราสารหน้ีที่
กองทุนลงทุนจะตอ้งไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืไมต่ํ่ากวา่ BBB 
โดย Fitch หรอืเทยีบเท่าS&P หรอื Moody’s โดยผูจ้ดัการกองทุนจะปรบัลดสดัส่วนการลงทุนของตราสารที่มี
ความเสีย่งสงู เช่น ตราสารทุน และเพิม่สดัส่วนการลงทุนในตราสารที่มสีภาพคล่อง เช่น ตราสารทางการเงนิ 
และ/หรอืเงนิฝาก เพือ่เป็นการปกป้องเงนิลงทุนของกองทุน 
กลยทุธก์ารจดัสรรการลงทุนของกองทุน ดงัน้ี 
  สดัสว่นการลงทุนในตราสารทุนอยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 70-98 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ
  สดัสว่นการลงทุนในตราสารหน้ีสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ
  สดัส่วนการลงทุนในสนิทรพัยท์ี่มสีภาพคล่องอย่างน้อยรอ้ยละ 2 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธเิพื่อรกัษาสภาพ

คลอ่งของกองทุน 
ผู้จดัการกองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากการลงทุน ทัง้น้ี ต้อง
เป็นไปตามเกณฑท์ี ่Securities Commission Malaysia กาํหนด 
การจา่ยเงนิปันผล : ม ี 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทนุรวม  

คา่สมคัร (Application Fees)            : ไมเ่กนิรอ้ยละ 7 ของมลูคา่หน่วยลงทุน  
  (ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 5 ของมลูคา่หน่วยลงทุน) 

คา่ธรรมเนียมการขายคนื / หน่วยลงทุน (Withdrawal Fee) : ไมม่ ี

คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่น (Switching Fee) : ไมเ่กนิรอ้ยละ 7 ของมลูคา่หน่วยลงทุน  
  (ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 1 ของมลูคา่หน่วยลงทุน) 

คา่บรหิารจดัการกองทุน (Management fee)  : ไมเ่กนิรอ้ยละ 3 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 
  (ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 1.5 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV)) 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี   : ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.08% ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 
    (ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 0.05 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV)) 
หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่                   : http://www.principal.com.my/  

กองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศมาเลเซยี เป็นกองทุน
รวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป (Retail fund) และไมใ่ชก่องทุนรวมประเภทเฮด็จฟั์นด ์(Hedge fund) ทีม่หีน่วยงาน
กาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of 
Securities Commission (“IOSCO”) 

ความเสีย่งทัว่ไปของการลงทุนในกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 
1. การลงทุนในกองทุนน้ี มไิดเ้ป็นการรบัประกนัวา่ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนเสมอไป (Returns not 

guaranteed) 
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ผูล้งทุนควรตระหนกัวา่ กองทุนรวมไมร่บัประกนัผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนจะไดร้บั ผูล้งทุนอาจไดร้บั
ผลตอบแทนหรอืไมก่ไ็ด ้หรอือาจขาดทุนจากการขายหน่วยลงทุนกไ็ด ้เมือ่ลงทุนในกองทุนรวม นอกจากน้ี 
มคีวามเป็นไปไดท้ีก่องทุนอาจไมบ่รรลุวตัถุประสงคก์ารลงทุน อยา่งไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทุนจะพยายาม
บรหิารและจดัการกองทุนอยา่งเตม็ความสามารถตามกรอบกระบวนการลงทุนทีว่างไวอ้ยา่งชดัเจน 

2. ความเสีย่งทีเ่กดิจากภาวะโดยรวมของตลาด (General Market Environment Risk)  
การลงทุนซือ้หลกัทรพัยอ์าจมคีวามเสีย่งเขา้มาเกีย่วขอ้ง ดงันัน้ กองทุนรวมอาจไดร้บัผลกระทบจากภาวะ
โดยรวมของตลาด ซึง่รวมถงึ: 
 ภาวะเศรษฐกจิโลก, เศรษฐกจิในระดบัภมูภิาค  หรอืในระดบันานาชาต ิ
 นโยบายของภาครฐั หรอืสถานการณ์ทางการเมอืง 
 กรอบระเบยีบดา้นกฎเกณฑ ์และประเดน็ดา้นกฎหมาย 
 ทศิทางการเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบีย้ 
 ความเชื่อมัน่ของนกัลงทุน 
 เหตุการณ์ไมค่าดฝันต่างๆ (อาท ิภยัธรรมชาต,ิ ภาวะสงคราม ฯลฯ) 
ปัจจยัทีก่ลา่วมาขา้งตน้อาจสง่ผลต่อความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยท์ีอ่ยูใ่นพอรต์การลงทุน การ
เคลื่อนไหวของราคาหลกัทรพัยอ์าจสง่ผลต่อมลูคา่สทุธขิองหน่วยลงทุน หรอืราคาของหน่วยลงทุน ทีอ่าจ
ปรบัลด หรอืขึน้ และความผนัผวนของรายไดข้องกองทุน  ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะทาํการบรหิารและจดัการ
ความเสีย่งดงักลา่ว โดยทาํการทบทวนแนวโน้มและภาวะเศรษฐกจิระดบัมหภาค และบรษิทัจดัการอาจมี
การพจิารณาการปรบัสดัสว่นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมซึง่อาจมี
การเปลีย่นแปลงไดต้ามสภาวะตลาด 

3. ความเสีย่งของหลกัทรพัยแ์ต่ละตวั (Security specific risk) 
หลกัทรพัยแ์ต่ละตวัลว้นมคีวามเสีย่ง อาท ิบรษิทัอาจไมม่คีวามสามารถในการชาํระหน้ี หรอืชาํระดอกเบีย้ 
และ/หรอืเงนิตน้ของหุน้กู,้ ผลกระทบจากการทีบ่รษิทัถกูปรบัลดอนัดบัความน่าเชื่อถอื ความเสีย่งดงักลา่ว
อาจมผีลต่อระดบัราคาของหลกัทรพัย ์อยา่งไรกต็าม กองทุนพยายามลดความเสีย่งน้ีโดยผูจ้ดัการกองทุนจะ
ทาํการวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน เพือ่ชว่ยในการคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีม่คีุณภาพ อกีทัง้กระจายการลงทุนเพือ่
ลดความผนัผวน และระดบัความเสีย่งของพอรต์การลงทุนดว้ยเชน่กนั 

4. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของหลกัทรพัย ์(Liquidity risk) 
ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งเกดิจาก การไมส่ามารถเปลีย่นหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นเงนิสดได ้หาก
หลกัทรพัยท์ีล่งทุนขาดสภาพคลอ่ง หลกัทรพัยน์ัน้อาจโดนบงัคบัขายทีร่ะดบัราคาตํ่า และอาจสง่ผลกระทบ
ต่อมลูคา่สทุธขิองกองทุนดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทุนจะบรหิารจดัการพอรต์การลงทุนใหอ้ยูใ่นระดบัสมดุลย ์โดย
กระจายการลงทุนในระดบัหลกัทรพัย ์ในปรมิาณทีเ่หมาะสม ทัง้น้ีเพือ่ควบคุมระดบัความเสีย่งของพอรต์
การลงทุนโดยไมส่ง่ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกองทุนแต่อยา่งใด 

5. ความเสีย่งจากอตัราเงนิเฟ้อ (Inflation Risk) 
ความเสีย่งจากอตัราเงนิเฟ้อ คอืความเสีย่งทีท่าํใหม้ลูคา่หน่วยลงทุน หรอืรายรบัของกองทุนลดลงในอนาคต 
จากมลูคา่ทีแ่ทจ้รงิของเงนิทีไ่ดป้รบัลดลง ในขณะทีอ่ตัราเงนิเฟ้อปรบัสงูขึน้ มลูคา่ทีแ่ทจ้รงิของพอรต์การ
ลงทุนจะปรบัลดลง อตัราเงนิเฟ้อทาํใหผ้ลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของกองทุนตํ่ากวา่ผลตอบแทนทีค่วรจะไดร้บั
จรงิ ผูจ้ดัการกองทุนจะมุง่ลงทุนในหลกัทรพัยท์ีส่รา้งผลตอบแทนสงู เพือ่เป็นการควลคุมความเสีย่งดงักลา่ว 

6. ความเสีย่งของผูจ้ดัการกองทุน (Manager’s risk) 
ผลตอบแทนของกองทุนขึน้อยูก่บัความรู ้ประสบการณ์ เทคนิคการลงทุน หรอืการบรหิารจดัการของ
ผูจ้ดัการกองทุน การขาดทกัษะของผูจ้ดัการกองทุนดงัทีก่ลา่วไวใ้นเบือ้งตน้อาจสง่ผลกระทบต่อผลการ
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ดาํเนินงานของกองทุน และเกดิความเสยีหายต่อผูล้งทุนตามมา นอกจากน้ี ผูล้งทุนควรตระหนกัถงึระบบกา
รบรหิาจดัการกองทุน อาท ิระบบปฎบิตักิารและระบบอื่นๆ ดว้ยเชน่กนั ผูจ้ดัการกองทุนจะควบคุมระดบั
ความเสีย่งน้ีโดยจดัการลงทุนตามกรอบกระบวนการลงทุน กระบวนการปฎบิตักิาร และวธิกีารดาํเนินงาน ที่
ไดก้าํหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั 

ความเสีย่งเฉพาะของการลงทุนในกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 

1. ความเสีย่งของหุน้แต่ละตวั (Stock specific risk) 
ความผนัผวนของมลูคา่หุน้อาจสง่ผลกระทบต่อราคาของหน่วยลงทุน โดยทัว่ไป มลูคา่หุน้จะผนัผวนไป
ตามแต่ละการดาํเนินงานของบรษิทั และภาวะตลาด อยา่งไรกต็าม การกระจายการลงทุนจะสามารถลด
ระดบัความเสีย่งดงักลา่ว การกระจายการลงทุนนัน้รวมถงึการกระจายการการลงทุนในบรษิทัทีอ่ยูภ่ายใต้
หลากหลายกลุ่มธุรกจิ และอุตสาหกรรม หรอืแมแ้ต่ในประเทศต่างทีม่คีวามเกีย่วเน่ืองกนัน้อย นอกจากน้ี 
ผูจ้ดัการกองทุนอาจใชก้ลยทุธก์ารลงทุน Bottom-up โดยการประเมนิจากบรษิทัหรอืหุน้นัน้ๆ เป็นสาํคญั  

2. ความเสีย่งของประเทศ (Country risk) 
การลงทุนในต่างประเทศ อาจไดร้บัความเสีย่งจากการลงทุนในประเทศนัน้ๆ อาท ิการเปลีย่นแปลงของ
ปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง คา่เงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหลา่น้ีอาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน เพือ่ลดความเสีย่งน้ีผูจ้ดัการกองทุนจะวเิคราะห ์และเลอืกลง
กระจายลงทุนในหลายประเทศ โดยวเิคราะหปั์จจยัพืน้ฐาน และภาวะเศรษฐกจิโลกควบคูก่นัไป นอกจาน้ี 
สาํหรบัประเทศทีต่อ้งมใีบอนุญาตในการลงทุน หากกองทุนยงัไมม่ใีบอนุญาต หรอือยูใ่นระหวา่งการขอ
ใบอนุญาต หรอืใบอนุญาตถกูเพกิถอนหรอืไมไ่ดต่้ออาย ุผูจ้ดัการกองทุนอาจแสวงหาการลงทุนในตลาดอื่น 
ๆ ทีส่ามารถลงทุนไดต่้อไป 

3. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของหลกัทรพัย ์(Liquidity risk) 
ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งเกดิจาก การไมส่ามารถเปลีย่นหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นเงนิสดได ้หาก
หลกัทรพัยท์ีล่งทุนขาดสภาพคลอ่ง หลกัทรพัยน์ัน้อาจโดนบงัคบัขายทีร่ะดบัราคาตํ่า และอาจสง่ผลกระทบ
ต่อมลูคา่สทุธขิองกองทุน โดยทัว่ไป สภาพคล่องของหลกัทรพัยย์งัขึน้อยูก่บัประเภทของหลกัทรพัยท์ีล่งทุน, 
ภาวะตลาด, กลุ่มธุรกจิ และปัจจยัอื่นๆ ดงันัน้ เพือ่ลดความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของหลกัทรพัย ์
ผูจ้ดัการกองทุนจะทาํการวเิคราะหห์ลกัทรพัยโ์ดยละเอยีดเพือ่บรหิารจดัการการจดัประเภทสนิทรพัยใ์ห้
เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ   

4. ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น (Currency risk) 

ทรพัยส์นิของกองทุนอาจดาํรงอยูใ่นรปูสกุลเงนิต่างประเทศ เชน่ USD และการเคลื่อนไหวของอตัรา
แลกเปลีย่นระหวา่ง USD และอตัราแลกเปลีย่นของทรพัยส์นิของกองทุนอาจก่อใหเ้กดิการปรบัลดของ
มลูคา่ทรพัยส์นิ ภายหลงัการแปลงคา่เป็น USD ประเภทของกองทุนอาจดาํรงอยูใ่นรปูสกุลเงนิที่
นอกเหนือไปจาก USD และการเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลีย่นระหวา่ง USD และสกุลเงนินัน้ๆ อาจสง่ผล
ต่อมลูคา่ทรพัยส์นิทีผู่ล้งทุนถอือยู ่ดงันัน้ ผูล้งทุนควรตระหนกัถงึความเสีย่งดงักลา่วอนัเกดิจากความผนั
ผวนของอตัราแลกเปลีย่น ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทุนไมไ่ดท้าํการปิดความเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่น 

5. ความเสีย่งดา้นเครดติ/การผดินดัชาํระหน้ี และความเสีย่งของคูส่ญัญา (Credit (default) and counterparty 
risks) 

การลงทุนในพนัธบตัร และ/หรอืเมือ่กองทุนไดด้าํเนินการทาํธุรกรรมนอกตลาด (OTC)  จะมคีวามเสีย่ง
ทางดา้นเครดติของผูอ้อกตราสาร หรอืการผดินดัชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสาร โดยผูอ้อกอาจไมส่ามารถชาํระ
เงนิตน้และผลตอบแทนได ้ซึง่จะมผีลกระทบต่อมลูคา่หน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนทีล่งทุน นอกจากน้ี 
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ตราสารทีอ่อกโดยแต่ละผูอ้อกตราสารอาจมรีะดบัความเสีย่งดา้นเครดติทีต่่างกนั ซึง่สว่นมากความเสีย่ง
ดา้นเครดติ และความเสีย่งของคูส่ญัญาจะสงูขึน้ถา้อายตุราสารยาวขึน้ ทัง้น้ี สามารถลดความเสีย่งดงักลา่ว
ไดโ้ดยการใชก้ลยทุธ ์ใชก้ลยทุธก์ารลงทุน Bottom-up และ Top-down รวมทัง้วเิคราะหค์วามน่าเชื่อถอืของ
ผูอ้อกเพือ่ใหแ้น่ใจก่อนลงทุน 

นอกจากน้ีผูจ้ดัการการลงทุนจะกาํหนดอนัดบัขัน้ตํ่าของ Credit Rating ซึง่จดัอนัดบัโดย Foreign Rating 
Agencies และบรหิารจดัการอายขุองตราสารการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกองทุน โดย
กองทุนน้ีจะลงทุนในตราสารหน้ีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอือยา่งน้อย "BBB” โดย  Fitch หรอื
เทยีบเทา่ S&P หรอื Moody’s  

การลงทุนในเงนิฝากก่อใหเ้กดิความเสีย่งดา้นเครดติ/การผดินดัชาํระหน้ี และความเสีย่งของคูส่ญัญาดว้ย
เชน่กนั ในกรณีทีคู่ส่ญัญาไมช่าํระเงนิตน้และผลตอบแทน และอาจนํามาสูก่ารการผดินดัชาํระหน้ี 

ทัง้น้ี สามารถลดความเสีย่งดงักลา่วไดโ้ดยการใชก้ลยทุธก์ารลงทุน Bottom-up และ Top-down รวมทัง้
วเิคราะหค์วามน่าเชื่อถอืของผูอ้อกเพือ่ใหแ้น่ใจก่อนลงทุน 

6. ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (Interest rate risk) 

โดยทัว่ไปเมือ่อตัราดอกเบีย้สงูขึน้ราคาของตราสารหน้ีจะมแีนวโน้มทีป่รบัตวัลดลง ซึง่จะมผีลกระทบต่อ
มลูคา่หน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนรวมทีล่งทุน ถา้กองทุนถอืตราสารถงึวนัครบกาํหนดอาย ุความผนั
ผวนของราคาจะลดลง ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทุนจะจดัสรรอายขุองตราสารทีล่งทุนขึน้อยูก่บัมมุมองของ
ผูจ้ดัการกองทุนต่อทศิทางการเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบีย้ในอนาคต  

7. ความเสีย่งทีเ่กดิจากการลงทุนเชงิรบัชัว่คราว (Temporary defensive position)  

ในขณะทีผู่จ้ดัการกองทุนตอ้งตดัสนิใจทีจ่ะลงทุนในลกัษณะเชงิรบัชัว่คราว (Temporary defensive 
position) เชน่ เปลีย่นจากลงทุนในหุน้เป็นตราสารหน้ี หรอืตราสารตลาดเงนิ ผลดาํเนินงานของกองทุน
อาจจะตํ่ากวา่ เกณฑม์าตรฐาน เพราะการตดัสนิใจลงทนุอาจไมถ่กูเสมอไป เพือ่บรหิารความเสีย่งน้ี 
ผูจ้ดัการกองทุนจะทาํการวจิยั และวเิคราะหข์ ัน้พืน้ฐานของแนวโน้มในการลงทุนอยา่งต่อเน่ือง 

8. ความเสีย่งจากการลงทุนในกลุ่มประเทศเกดิใหม ่(Risk of investing in emerging markets) 

การลงทุนในทรพัยส์นิของกลุ่มประเทศเกดิใหมม่คีวามเสีย่ง (ดา้นกฎหมาย, ดา้นเศรษฐกจิ และดา้น
การเมอืง) มากกวา่การลงทุนในกลุม่ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ กลุ่มประเทศเกดิใหมต่อ้งเผชญิกบัการ
เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ทางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม ซึง่ความไมม่ัน่คงทางการเมอืงและ
เศรษฐกจิน้ีมผีลต่อความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นและราคาของหลกัทรพัยแ์ละสง่กระทบต่อความ
เชื่อมัน่ของผูล้งทุน นอกจากน้ี การเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัยอ์าจเกดิจากอตัราดอกเบีย้, การ
เปลีย่นแปลงของอุปสงคอุ์ปทาน, ปัจจยัภายนอกจากประเทศคูค่า้, นโยบายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัภาษ ีหรอื
นโยบายทางการเงนิ นโยบายภาครฐั การเมอืงระหวา่งประเทศ และเหตุการณ์ทางเศรษฐกจิ สว่นใหญ่แลว้ 
ตลาดการเงนิในกลุม่ประเทศเกดิใหมน่ัน้ยงัคงขาดสภาพคลอ่ง ปรมิาณการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัจด
ทะเบยีนยงัอยูใ่นระดบัตํ่า เป็นผลใหห้ลกัทรพัยข์องกลุม่ประเทศเกดิใหมต่อ้งเผชญิกบัความผนัผวนและมี
โอกาสทีร่าคาของหลกัทรพัยจ์ะปรบัลดลง และมคีวามผนัผวนสงูเมือ่เทยีบกบัหลกัทรพัยข์องกลุม่ประเทศที่
พฒันาแลว้ ดงันัน้ ผูล้งทุนควรตระหนกัวา่การลงทุนในหลกัทรพัยก์ลุม่ประเทศเกดิใหมจ่ะตอ้งเผชญิกบั
ความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์และเกดิความเสีย่งในการลงทุนตามมา ผูจ้ดัการกองทุนจะควบคุมความ
เสีย่งดงักลา่วโดยการบรหิารจดัสรรประเภทสนิทรพัย ์และกระจายการลงทุนโดยการใชก้ารวเิคราะห ์และใช้
กลยทุธก์ารลงทุน Bottom-up และ Top-down 
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21. การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทนุได้ตามที่ประกาศกาํหนด : 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถดาํรงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศกาํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเปลีย่นให้
บรษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานหรอื ขอมตโิดยเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกวา่รอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที่
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้า่ไมส่ามารถดาํรงเงนิกองทุนได ้ทัง้น้ี 
หากมเีหตุจาํเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้าํนกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืก
บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหมจ่ะคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ย
เกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยดงักลา่ว หากบรษิทัจดัการ
ไมส่ามารถดาํเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่าํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  
บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าที่ปฏิบตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกบั
บรษิทัจดัการกองทุนรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสัง่ที่
ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้น้ี ในกรณีที่ขอ้กําหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสัง่ดงักล่าว หากบรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืคาํสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มอีํานาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี 
การลงนามในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จดัการกองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามขอ้กําหนดใน
โครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 
โครงการจดัการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตัิจากสํานักงาน หรอืผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบั
บรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  
 



 

 
แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัต่างๆ ในรอบปีปฏทินิ ไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www. principal.th) 

 
รายชื่อบคุคลที่เกี่ยวข้องที่ม ีการทาํธรุกรรมกบักองทนุรวม 

กองทนุเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 
ต ัง้แต่วนัที่  1  ธนัวาคม  2560  ถึงวนัที่  30  พฤศจิกายน  2561 

 
Principal Asset Management Berhad (ประเทศมาเลเซยี) 

           
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมได้ที่ บรษิัทจดัการ

โดยต รง  ห รือที่  website ของบ ริษั ท จัด ก าร  (www.principal.th) และสํ านั ก งาน  ก .ล .ต . 
(www.sec.or.th)  

 
 

รายชื่อผ ูจ้ดัการกองทุนที่บริหารจดัการกองทนุรวม 
กองทนุเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

1. นายวนิ พรหมแพทย ์
2. นายวทิยา เจนจรสัโชต ิ
3. น.ส.วริยิา โภไคศวรรค ์
4. นายปณิธ ิจติรโีภชน์ 
5. นายธนา เชนะกุล 
6. นายวรณุ ทรพัยท์วกุีล 

หมายเห ตุ  : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่ อผู้ จ ัดการกองทุนทั ้งหมดได้ที่  website ของบริษัทจัดการ 
                  (www.principal.th) 

 
 

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทนุใช้บริการบคุคลอื่น (Soft Commission) 
ของธรุกิจกองทนุรวม 

- ไมม่กีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) - 
 
 

ค่านายหน้าท ัง้หมดจากการที่บริษทัส ัง่ซื้อขายหลกัทรพัยฯ์ 
- ไมม่ ี- (เป็นการซือ้/ขายหน่วยลงทุน) 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที่ 0-2686-9500 
www.cimb-principal.th 


