
 

 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดล่ี ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิต้ี, CIMB - Principal Daily China-India-Indo Equity Fund     
(ช่ือย่อ : CIMB -PRINCIPAL CII) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนหลกัลงทุนกระจกุตวัในประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวม
ของตนเองด้วย 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิต้ี มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน กองทุนจึงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ เม่ือน าเงินบาทไปซื้อหลกัทรพัย์บริษัทจดัการอาจใช้สญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียงอัตรา
แลกเปล่ียนของกองทุน (Hedging) โดยข้ึนอยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุน ซ่ึงพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปัจจยั
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเส่ียง เป็นต้น อย่างไรกต็ามหากผู้จดัการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกนั
ความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรือท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ท่ีอาจได้รบั ผู้จดัการกองทุน
อาจไม่ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนหรือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเพียงบางส่วนกไ็ด้ 

• เน่ืองจากกองทุนสามารถลงทุนในตราสารแห่งหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-Investment  Grade) หรือท่ี
ไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Bond) ซ่ึงตราสารดงักล่าวอาจไม่สามารถช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจ านวนหรือเวลาท่ี
ก าหนด ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร ซ่ึงส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนได้ 

• การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความ
เส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจท่ีผู้จดัการกองทุนเห็นเหมาะสม ซ่ึงกองทุนอาจได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรกได้ 

• กองทุนหลกัมีแนวทางการบริหารจดัการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจึงมีความเส่ียงท่ีกลยุทธ์
การลงทุน การวิเคราะห์หลกัทรพัย์ท่ีลงทุน และปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนของผู้จดัการกองทุน อาจท าให้ไม่บรรลุวตัถปุระสงค์
ดงักล่าว รวมถึงการคดัเลือกหลกัทรพัยท่ี์กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซ่ึงมีโอกาสท่ีหลกัทรพัย์ท่ีลงทุนมีราคาลดลง เน่ืองจาก
การวิเคราะห์หลกัทรพัย ์ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน หรือศกัยภาพโดยเปรียบเทียบกบัหุ้นอ่ืนๆไม่เป็นไปตามท่ี
ได้ประเมินไว ้

• กองทุนหลกัอาจลงทุนในหลกัทรพัย ์หรือตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ ต า่กว่าท่ีสามารลงทุนได้ ตราสารท่ีไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือ และหุ้นท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์กินกว่าทีหลกัเกณฑ์ท่ีประเทศไทยก าหนด รวมถึงลงทุนในหลกัทรพัย ์หรือตราสาร
ตามผู้ออกแต่ละราย รวมกนัแล้วเกินกว่าท่ีหลกัเกณฑ์ท่ีประเทศไทยก าหนด อย่างไรกต็าม บริษัทจดัการจะควบคุมสดัส่วนดงักล่าวให้เป็นไป
ตามท่ีเกณฑไ์ทยก าหนดการลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี  เม่ือเห็นว่า
การลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 
• ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่

ไว้ 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้

สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 
• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของ

ข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 
• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ากดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล 

จ ากดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 10 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิต้ี  

  ค าจ ากดัความ  :  

  โครงการ  หมายถงึ  โครงการจดัการกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ไชน่า-อนิเดยี-อนิโด 
อคิวติี ้ 

  กองทุน กองทุนเปิด กองทุนรวม  หมายถงึ  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ไชน่า-อนิเดยี-อนิโด อคิวติี ้ 

  หน่วยลงทุน  หมายถงึ  หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ไชน่า-อนิเดยี-อนิโด 
อคิวติี ้ 

  บรษิทัจดัการ  หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

  ผูด้แูลผลประโยชน์  หมายถงึ  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

  นายทะเบยีนหน่วยลงทุน นายทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

  ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  หมายถงึ  บุคคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้ าหน้าทีข่ายหรอืรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม  

  ผูถ้อืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ไชน่า-อนิเดยี- 
อนิโด อคิวติี ้ 

  บรษิทัจดทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัอนุญาต ให้
ท าการซื้อขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

  บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ื้อขายในศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยก์รุงเทพ  

  ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

  วนัท าการ  หมายถงึ  วนัเปิดท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  

  วนัท าการซื้อขาย หมายถงึ  วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีก่ าหนดใน 
รายละเอยีดโครงการ ยกเวน้ วนัหยุดตามทีส่ านักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และหรอืวนัทีบ่รษิทั จดัการ
ไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอื ค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน และหรอื วนัทีส่ านกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่ รบัซื้อคนื ตามทีก่ าหนดใน
รายละเอยีดโครงการ 

  วนัท าการขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ  ทุกวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศ   
ของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ลงทุน (ถา้ม)ี  และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจาก
การรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี ตัง้แต่
เวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น 

  วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ  หมายถงึ  ทุกวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศ   
ของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
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ลงทุน (ถา้ม)ี  และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจาก
การรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี ตัง้แต่
เวลาเริม่ท าการถงึ 15.00 น 

  ราคาขายหน่วยลงทุน    หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้ วนั
ท าการขายนัน้บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  (ถา้ม)ี  

  ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน    หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ 
สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนยีมการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน (ถา้ม)ี  

  ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หมายถงึ  ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกทีก่ าหนดใน 
หนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั  

  แกไ้ขราคายอ้นหลงั    หมายถงึ แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้งโดยแกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้งจนถงึปัจจุบนั  

  การชดเชยราคา    หมายถงึ การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหรอืผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนทีม่รีาคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง หรอืการจ่ายเงนิซึง่มมีลูคา่
เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วย
ลงทุนทีถู่กตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุน  

  บรษิทัย่อย    หมายถงึ บรษิทัจ ากดัทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถอืหุน้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั จ ากดันัน้  

  กจิการ    หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีม่ี
หลกัทรพัยซ์ื้อขายในศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชน 
จ ากดั  

  สถาบนัการเงนิ    หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนั
การเงนิ และธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

  สมาคม    หมายถงึ สมาคมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตและจด
ทะเบยีนกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ท าการส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภททีเ่กีย่วกบัการ
จดัการลงทุน อาคาร 

กลุ่มกจิการ บรษิทัใหญแ่ละบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชี
ก าหนดใหจ้ดัท างบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟ ู กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ย
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด กองทุนรวมประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ัง้ขึน้เพื่อส่งเสรมิการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุลเงนิ
ทอ้งถิน่ใน 
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 ภูมภิาคตามโครงการจดัตัง้กองทุนพนัธบตัรเอเชยีระยะทีส่อง (Asian Bond 
Fund 2) ตามมตขิองทีป่ระชมุกลุ่มธนาคารกลางสมาชกิ Executives Meeting 
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

กองทุนรวมวายุภกัษ ์ กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

กองทุน AI กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund) 

กองทุน buy & hold กองทุนรวมทีมุ่ง่เน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิทีล่งทนุไวจ้นครบ
ก าหนดอายุของทรพัยส์นิ หรอืครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม 
หรอืครบอายขุองกองทุนรวม 

กองทุน CIS  ต่างประเทศ กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme)  ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนดงักล่าวจะ
จดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใดแต่ไม่รวมถงึกองทุน property กองทุน 
infra และกองทุน Private Equity ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน infra รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ
ต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก ่
1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ

ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวม
โครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะ
จดัตัง้ในรปูบรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน LTF กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน property กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบ 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัต์

เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
3.  foreign REIT 

กองทุน UI กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  
(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน 
derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
1.  ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็ก าไร (speculate) 
2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของ 
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ทรพัยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 
4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่า 

เงนิฝาก 

ทรพัยส์นิดงันี้ 
1.  เงนิฝาก เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัเงนิ

ฝาก  
2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร 
3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะทีเ่ทยีบเคยีงได้
กบัเงนิฝาก โดยคู่สญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จาก
คู่สญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จ านวน ณ เวลาใด ๆ 

ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีจ่ดัท าขึน้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสารทางการเงนิทีม่เีงือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

ตราสารภาครฐัไทย ตราสารดงันี้ 
1.  ตัว๋เงนิคลงั   
2.  พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.   
3.  พนัธบตัร B/E P/N ศุกูก หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลงัหรอื กองทุนฟ้ืนฟู

เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ ตราสารทีม่รีปูแบบท านองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยทีร่ฐับาลต่างประเทศ 
กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรอื
องคก์ารระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ ้าประกนั แต่ไม่รวมถงึตราสารที่
ออกโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III ตราสารเพื่อการนับเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลสถาบนัการเงนิ
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซื้อขาย 
หลกัทรพัยต์่างประเทศ 

ศูนยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพื่อการซื้อขายหลกัทรพัยใ์น
ต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
1.  มกีารรวบรวมค าเสนอซื้อเสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซื้อหลายรายและ

ผูเ้สนอขายหลายราย 
2.  มกีารก าหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่ก าหนดเกีย่วกบัวธิกีารใน

การซื้อขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชดุ้ลย
พนิิจในการจดัการซื้อขายเป็นประการอื่น และผูเ้สนอซื้อเสนอขายยนิยอม
ทีจ่ะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธพ. ธนาคารพาณิชย ์
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บค. บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ 

บง. บรษิทัเงนิทุน 

บล. บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุน
รวม หรอืการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการอนุญาตใหท้ าการ
ซื้อขายไดใ้น SET 

บรษิทัย่อย บรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบการเงนิรวม โดย
พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและเปิดเผยล่าสุด  ทัง้นี้ หากไมม่งีบ
การเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัส่วนการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้
ล่าสุด 

บรษิทัใหญ ่ บรษิทัใหญต่ามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบการเงนิรวม โดย
พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและเปิดเผยล่าสุด  ทัง้นี้ หากไมม่งีบ
การเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัส่วนการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้
ล่าสุด 

แบบ filing แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่ก าหนดใหเ้ป็น
หลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ว่าดว้ยการก าหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการช าระหนี้ตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ ัง่
จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั แลว้แต่กรณี 

มตพิเิศษ   หมายถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วม
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วย
ลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนังสอืแจง้มตแิละมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตเิสยีงขา้งมาก   หมายถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวน
หน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชมุและ
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ 
     คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 
     กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 
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     ทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  
     และกองทุนส่วนบุคคล 
2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย infra หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยู่ในรปูแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย  หลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ย ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 

ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะ ท านอง
เดยีวกบักองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้นี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั 
ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย property หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่ในรปูแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่า

ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
3.  foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หุน้กูท้ีม่กี าหนดเวลาช าระหนี้ไมเ่กนิ 270 วนันับแตว่นัทีอ่อกหุน้กู ้

B/E ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันหีรอืองค์ประกอบของดชันีทีม่กีารเผยแพร่
อย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้ 

CIS operator บุคคลดงันี้ 
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื 
2.  ผูท้ าหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

concentration limit อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมส่ีวนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 

counterparty limit อตัราส่วนการลงทุนทีคู่่สญัญา 

CRA สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน เวน้แต่ทีก่ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 
ส่วนที ่5 

credit derivatives derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของทรพัยส์นิ
ทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งไปยงัคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งซึง่มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิ
ใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเมื่อเกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการช าระหนี้ (credit 
event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะไดร้บัผลตอบแทนหรอื
ค่าธรรมเนียมส าหรบัการมภีาระผกูพนัดงักล่าว 
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credit event เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตามทีร่ะบใุนขอ้ตกลง
ของตราสารหรอืสญัญา 

credit rating อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถใน
การช าระหนี้ตามตราสารหรอืสญัญา 

currency risk ความเสีย่งดา้น FX 

delta อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา กบัราคา 
underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่กรณี 

derivatives สญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

derivatives on organized exchange derivatives ทีซ่ื้อขายในศูนยซ์ื้อขาย derivatives 

discount rate อตัราส่วนลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช ้
ในการค านวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

foreign REIT กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี
วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบ
ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทรสัตห์รอืกองดงักล่าวจะจดัตัง้
ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

FX อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS ประเทศกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ไดแ้ก่ 
ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐั
แห่งสหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และสาธารณรฐั
ประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

group limit อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกจิการ โดยการน าอตัราส่วนการลงทุน
ในแต่ละบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการมาค านวณรวมกนั 

guarantor rating อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกั
หลงั หรอืผูค้ ้าประกนั 

international scale มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหว่างประเทศ 

investment grade credit rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

IOSCO International Organization of Securities Commissions 

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public 
Offering) 

issue rating อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

issuer rating อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

market price มลูค่าตามราคาตลาด 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ไชน่า-อนิเดยี-อนิโด อคิวติี ้   8 

MF กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

national scale มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

NAV มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(Net Asset Value) 

net exposure มลูค่าการลงทุนสุทธใินทรพัยส์นิไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดยออ้มผ่าน
การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กบัทรพัยส์นิ 
ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

Non-retail MF กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซึง่อยู่
ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร
จดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

notional amount มลูค่าตามหน้าสญัญาของ derivatives 

obligation ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งองิ
ถงึ (obligation category & obligation characteristics) 

options สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซื้อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 
แห่งพระราชบญัญตัสิญัญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

OTC derivatives derivatives ซึง่ซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives  

P/N ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

portfolio duration อายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการค านวณ 
ค่าตามมาตรฐานสากล 

product limit อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ 

PVD กองทุนส ารองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

regulated market ศูนยก์ลางทีจ่ดัช่องทางการสื่อสารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กดิการเจรจาต่อรองซื้อ
ขายตราสารระหว่างกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ โดย
ศูนยก์ลางดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่ า
หน้าทีก่ ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบั
หลกัทรพัย ์

repo ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนื (repurchase agreement) 

retail MF กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (retail Mutual Fund) 

reverse repo ธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase agreement) 

SBL ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ (Securities 
Borrowing and Lending) 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ไชน่า-อนิเดยี-อนิโด อคิวติี ้   9 

securities lending ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

SET ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

share warrants ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ 

single entity limit อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 

SIP Specific Investment Products 

SN ตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

sovereign rating อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ทีอ่ยู่ ซึง่
เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้ของรฐับาลของประเทศนัน้ 

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการใหส้นิเชื่อเพื่อ
ธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

TSR ใบแสดงสทิธใินการซื้อหุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด้ (Transferable Subscription 
Right) 

underlying สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

WFE World Federation of Exchanges 
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1.   ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

1.1.  ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ไชน่า-อนิเดยี-อนิโด อคิวติี ้ 

1.2.  ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Principal Daily China-India-Indo Equity Fund  

1.3.  ชื่อย่อ : PRINCIPAL CII  

1.4.  ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5.  ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้  

1.6.  การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด  

1.7.  อายุโครงการ : -  ปี -  เดอืน -  วนั  

1.8.  อายุโครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -  

1.9.  เงือ่นไข (อายุโครงการ) :  

1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทนุเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2.  จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วย         
ลงทุนท่ีเสนอขาย :  

2.1.  จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 1,500,000,000.00 บาท  

2.2.  เงือ่นไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
จ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิ 225 ลา้นบาท 

หากบรษิัทจดัการน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศแล้วเกนิกว่ารอ้ยละ 75 ของวงเงนิทีไ่ดร้บัการจดัสรร
ให้สามารถน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ บรษิัทจดัการสงวนสทิธขิอวงเงนิเพิ่มเติมจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.และเสนอหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายอื่นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที่จะ
ด าเนินการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีนได ้โดยไม่ตอ้งขอมตคิวามเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิกองทุนหรอืไม่ก็ได้ โดยขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของบรษิัทจดัการ 
โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีที่ 

(1)  บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไมเ่หมาะสม หรอืไม่มตีรา
สารทีส่ามารถลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(2)  กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงในเรื่องกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 

(3)  กรณีที่ไม่สามารถลงทุนในกองทุน CIMB-Principal China-India-Indonesia Equity Fund ได ้
หรอืไม่สามารถสรรหา และ/หรอืลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุน
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และ/หรอืนโยบายการลงทุนของโครงการไดเ้หมาะสม 

(4)  กรณีที่กองทุนรวมมจี านวนเงนิที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการ
จดัตัง้กองทุนเพื่อส่งเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 

(5)  กรณีมเีหตุใหเ้ชื่อว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

2.3.  มลูค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10 บาท  

2.4.  จ านวนหน่วยลงทุน : 150,000,000 หน่วย  
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2.5.  ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท  

2.6.  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก : 5,000.00 บาท  

2.7.  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป : 5,000.00 บาท  

2.8.  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ก าหนด  

2.9.  จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ก าหนด  

2.10.  มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด  

2.11.  จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด  

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปรบัลด หรือยกเว้นจ านวนมูลค่าขัน้ต ่าตามข้อ 2.6  – 2.7 (ถ้ามี) 
ใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อ หรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิัท
จดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะประกาศใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิัท
จดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเว็บไซด์ของบรษิัท
จดัการ 

อย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการ
สัง่ซื้อและ/หรอืขายคนืหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว เพื่อรองรบั
รายการส่งเสรมิการขายหรอืบรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีที่บรษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็น
ส าคญั โดยหากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัทจดัการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/
หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3.  วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการ
ลงทุน ลกัษณะพิเศษ การลงทนุในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซื้อขายลว่งหน้า ประเภทและ
อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน:  

3.1 วตัถุประสงคข์องโครงการ : 

เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนไปยงัต่างประเทศ และต้องการสร้างโอกาสในการรบั
ผลตอบแทนที่ดจีากการลงทุนในตราสารแห่งทุน ซึ่งมาจากก าไรจากส่วนต่างของราคาหลกัทรพัย ์
เงนิปันผล (ถ้าม)ี โดยกองทุนจะน าเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพยีงกองทุน
เดยีว ซึ่งจะส่งผลให้ม ีnet exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดงักล่าวคดิเป็นอตัราเฉลี่ยในรอบปี
บญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน  ส่วนทีเ่หลอืลงทุนในหลกัทรพัย์อื่น
ใดทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

3.2.  ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ไม่ม ี 

3.3.  ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

- กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

ชื่อกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : CIMB-Principal China-India-Indonesia Equity Fund 
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กองทุนหลกัจดทะเบยีนซื้อขายในประเทศ : มาเลเซยี (MALAYSIA) 

เป็นกองทุน UCITS  

3.4.  ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ  

3.5.  นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : ไม่ม ี 

3.6.  การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ไม่ลงทุน  

3.7.  การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน  

3.8.  กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั (active 
                                                               management)  

3.9.  ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) :   

หมายเหตุ: 

การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรยีบเทยีบกบัดชันี MSCI China + MSCI India + MSCI Indonesia 
เฉลี่ยในอตัราส่วนที่เท่ากนั โดยอตัราผลตอบแทนเฉลี่ยขา้งต้น จะปรบัด้วยอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อ
ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ซึง่ดชันีดงักล่าวเป็นดชันีเปรยีบเทยีบ
ของกองทนุ CIMB-Principal China-India-Indonesia Equity Fund ซึง่เป็นกองทุนหลกั 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิัทจดัการเห็นควร
และเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและ
แจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกี่ยวกบัตวัชีว้ดั 
และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลา
ทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได้  

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการ
ใช้เปรยีบเทยีบในกรณีที่ผูอ้อกตวัดชันีของตวัชี้วดัไม่ได้จดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อตัราดงักล่าวอีก
ต่อไป โดยบรษิทับรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากขอ้มูลการ
ตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10.  ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11.  รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ 

กองทุนมนีโยบายน าเงนิที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน  CIMB-Principal 
China-India-Indonesia Equity Fund เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นจด
ทะเบยีนที่จดัตัง้หรอืมธีุรกิจหลกัในประเทศจนี อนิเดยี และอินโดนีเซยี ที่ใหผ้ลตอบแทนที่ดใีนระยะ
กลางถึงระยะยาว หุ้นที่จะลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทขนาดกลางและใหญ่ที่มีโอกาสเติบโตสูง 
ท่ามกลางการเตบิโตของประเทศจนี อินเดยี และอินโดนีเซีย กองทุน CIMB-Principal China-India-
Indonesia Equity Fund จะลงทุนประมาณ 70% ถงึ 98% ของมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธขิองกองทุนในหุน้ที่
จดัตัง้หรอืมธีุรกจิหลกัในประเทศจนี อินเดยี และอนิโดนีเซยี และอย่างน้อย 2% ของมูลค่าสนิทรพัย์
สุทธใินสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องเพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทนุ โดยสดัส่วนการลงทุนของกองขึน้อยู่
กบัการตดัสนิใจของผูจ้ดัการกองทุนบนมุมมองเศรษฐกจิของแต่ละประเทศ  
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ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน CIMB-Principal China-India-Indonesia 
Equity Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และ
น าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในหน่วย CIS ของกองทุน
ดงักล่าวโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  

ส่วนทีเ่หลอือาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหนี้ในประเทศ
ทีม่อีายุไม่เกนิ 1 ปี โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อส ารองเงนิไวส้ าหรบัการด าเนินงาน รอการลงทุน หรอืรกัษา
สภาพคล่องของกองทุน และบริษัทจัดการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนใน
หลักทรัพย์ หรือทรพัย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
ตามดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน ทัง้นี้ จะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะของสญัญา
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note) รวมถงึตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก 
(issue/issuer) ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารที่ไม่ได้รบัการจัด
อนัดบัความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์(Unlisted securities) 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั (classes 
หรอื sub-classes) หรอืขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงกองทุนรวมต่างประเทศทีล่งทุนต่างไปจากที่
ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งกองทุนรวม
ต่างประเทศทีพ่จิารณาเลอืกทดแทนกองทุนเดมิ จะต้องมนีโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกบันโยบาย
การลงทุนของกองทุนนี้ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั  โดย
บรษิทัจดัการจะมหีนังสอืแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนทีจ่ะ
น าเงนิไปลงทุนในกองทุนหลกั (classes หรอื sub-classes) หรอืกองทุนรวมต่างประเทศอื่น อย่างไรก็
ตามหากบริษัทจดัการไม่สามารถลงทุนใน กองทุนหลกั (classes หรือ sub-classes) หรือกองทุน
ต่างประเทศทีม่นีโยบายสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของโครงการ บรษิทัจดัการอาจยกเลกิกองทุน หรอื
ด าเนินการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุนกไ็ด้ 

ในกรณีการด าเนินการดังกล่าวท าให้การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดั แบ่ง
ประเภทของกองทุน บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ “อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอื
ทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม” ส่วนที ่6: การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุนรวม 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะน าเงนิลงทุนบางส่วนหรอืทัง้หมดมาลงทุนในประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อ
ประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรอืการคาดการณ์ภาวะตลาดท าให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความ
เหมาะสมในทางปฎบิตั ิหรอืกรณีอื่นใดทีเ่กดิจากสาเหตุทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้เช่น การเปลีย่นแปลง
ของกฎหมาย หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเกดิภาวะสงคราม เป็นตน้ 

ในกรณีเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ และ
ปรากฎว่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนปลายทางทีก่องทุนรวมหน่วยลงทนุหรอืกองทุนฟีดเดอรไ์ปลงทุนมี
การลดลง 

 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ไชน่า-อนิเดยี-อนิโด อคิวติี ้   14 

(1) มฐีานะการลงทุนสุทธใินหน่วยของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชน้ีอยกว่ารอ้ยละ 
80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอร์ 

(2) มฐีานะการลงทุนสุทธใินหน่วยของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชตีัง้แต่รอ้ยละ 80 
ขึ้นไปของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ โดย
กองทุนต่างประเทศไม่มวีตัถุประสงคก์ารลงทุนในท านองเดยีวกบักองทุนรวมดชันีหรอืกองทุน
รวมอทีเีอฟ 

การลดลงของมลูค่าทรพัยส์นิใหห้มายความถงึการลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) มูลค่าทรพัย์สินสุทธิ ณ วนัใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุนปลายทาง 

(2) ยอดรวมของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนปลายทางดงักล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท า
การใดตดิต่อกนัคดิเป็นจ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนปลายทาง
นัน้ 

เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) แจง้เหตุที่กองทุนหลกัมมีูลค่าทรพัย์สนิลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการขอบรษิัทจดัการ
กองทุนรวม โดยค านึงถงึประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมใหส้ านักงานและผูถ้อื
หน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนปลายทางที่
ปรากฎเหตุ 

(2) ปฎบิตัติามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันับแต่วนัทีม่กีาร
เปิดเผยขอ้มลูของกองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

(3) รายงานผลการด าเนินการใหส้ านักงานทราบภายในสามวนัท าการนับแต่วนัทีด่ าเนินการแลว้
เสรจ็ 

(4) เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ีส่นใจจะลงทุนเพื่อใหผู้ท้ี่
สนใจจะลงทุนรบัรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกบัสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี้ บรษิัทจดัการกองทุนรวม
ตอ้งด าเนินการใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย   

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะด าเนินการใหบุ้คลากรทีเ่กี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการ
ด าเนินการดงักล่าว 

ทัง้นี้ ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (2) บรษิทัจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านักงาน 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิใ์นกรณีที่มกีารด าเนินการเปลี่ยน/โอนยา้ย/เลกิกองทุน กองทุนจะ
ยกเว้นไม่น าเรื่องการลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งทรพัย์สนิในต่างประเทศ (offshore investment) โดย
เฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน มาบงัคบัใช้
ในช่วงด าเนินการคดัเลอืก และ/หรอื เตรยีมการลงทุน และ/หรอื เลกิกองทุนดงักล่าว 

รายละเอยีด กองทุน CIMB- Principal China-India-Indonesia Equity Fund:  

กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือ กองทุน  CIMB- Principal China-India-Indonesia Equity 
Fund 

บรหิารจดัการโดย Principal Asset Manangement ประเทศ มาเลเซยี 

ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
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ชื่อ   :  CIMB-Principal China-India-Indonesia Equity Fund 

ประเภท    :  กองทุนหุน้ 

นโยบายการลงทุน   :  กองทุนมุ่งเน้นลงทุนในหุน้จดทะเบยีนทีจ่ดัตัง้หรอืมธีุรกจิหลกัใน 

ประเทศจนี อนิเดยี และอนิโดนีเซยี ทีใ่หผ้ลตอบแทนทีด่ใีนระยะกลาง
ถงึระยะยาว หุน้ทีจ่ะลงทุนส่วนใหญจ่ะเป็นบรษิทัขนาดกลางและใหญ่ที่
มโีอกาสเตบิโตสงู ทา่มกลางการเตบิโตของประเทศจนี อนิเดยี และ
อนิโดนีเซยี  

กองทุน CIMB-Principal China-India-Indonesia Equity Fund จะ
ลงทุนประมาณ 70% ถงึ 98% ของมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธขิองกองทุนใน
หุน้ทีจ่ดัตัง้หรอืมธีุรกจิหลกัในประเทศจนี อนิเดยี และอนิโดนีเซยี และ
อย่างน้อย 2% ของมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธใินสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคลอ่งเพื่อ
รกัษาสภาพคล่องของกอง โดยสดัส่วนการลงทุนของกองขึน้อยูก่บัการ
ตดัสนิใจของผูจ้ดัการกองทุนบนมุมมองเศรษฐกจิของแต่ละประเทศ 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ทีม่ตีวัแปร
เป็นอตัราแลกเปลีย่นเงนิโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเสีย่ง 
(hedging) ในกรณีทีส่ภาวะทางเศรษฐกจิผนัผวน หรอืสถานการทาง
การเมอืงของประเทศทีล่งทุนไมป่กต ิเป็นตน้ 

กองทุนสามารถลงทุนในตราสารทุนของบรษิัทที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) ได้ไม่ เกิน 10% และจะไม่
ลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสาร
หรอืผูอ้อก (issue/issuer) ต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได้ (non-investment 
grade) 

อายุโครงการ   :  ไม่ก าหนด 

วนัจดัตัง้กองทุน   :  11 กุมภาพนัธ ์2553 

การจ่ายเงนิปันผล   :  ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม 

ค่าสมคัร (Application Fees)   :  ไม่เกนิรอ้ยละ 5.5 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

ค่าถอนหน่วย   :  ไม่เกนิรอ้ยละ 1.0 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

ค่าบรหิารจดัการกองทุน    :  ไม่เกนิรอ้ยละ 1.8 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) 

(management fee) 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  0.08% ต่อปี (รวม local custodian fee แต่ไม่รวม foreign 
custodian fee) 

Trustee    :  Universal Trustee (Malaysia) Berhad 

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

กองทุน CIMB-Principal China-India-Indonesia Equity Fund เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
(retail fund)และไม่ใช่กองทุนรวมประเภทเฮด็จฟั์นด ์(hedge fund) ทีม่หีน่วยงานก ากบัดแูลดา้น
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หลกัทรพัยแ์ละตลาดซื้อขายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of 
Securities Commission (“IOSCO”) โดยกองทุนต่างประทศดงักล่าวมนีโยบายลงทุนในหลกัทรพัย์
ประเภทตราสารทุน หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสารทุน ทีมุ่่งลงทุนในหุน้ขนาดใหญข่องประเทศจนี อนิเดยี 
และอนิโดนีเซยี 

3.12.  รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ  

ลงทุนในต่างประเทศซึง่จะส่งผลใหก้องทุนม ีnet exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งต่างประเทศโดย
เฉลีย่ในรอบปีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

3.13.  ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน 

3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ
บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหา
ดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก.ล.ตก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ
ก.ล.ต หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอื
เพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น 

ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนอืจากทรพัยส์นิในส่วนอื่นของ
ภาคผนวกนี้ ซึง่มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้  

1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร  

1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่
กองทุนไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมาย
ก าหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถ่กูตอ้งครบถว้นและมกีารปรบัปรงุเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ 
บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และ
มขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอื
ไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล  

 2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  

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

2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2 ธนาคารออมสนิ  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ไชน่า-อนิเดยี-อนิโด อคิวติี ้   17 

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ัง่จ่ายหรอืผู้
ออกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย  

1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS  

1.1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบั
ตราสาร TS ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.1.2  ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการ
ลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนใน
ทองค าแทง่)  

1.1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทนุ
สามารถลงทนุได ้ 

1.1.2.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้
ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้  

1.1.2.3  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้
ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 
ของกองทุนนัน้  

1.1.2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure 
limit ของกองทุนนัน้  

1.1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วตอ้ง
ไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร ์ 

1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1  

1.2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบั
ตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

        1.2.2   จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 

                               ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

 ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั
การเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
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8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ี underlying 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ดงันี้ 
1.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิง
ดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
(futures price) เท่ านั ้น  ทัง้นี้  ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ ใช่ดัชนี  หรือ 
underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่าง
กวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงือ่นไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้อ่เมื่อ 
2.1 กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ 

Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้

2.2.1 สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีซ่ื้อขายในศูนยซ์ื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives on Organized Exchange) 

2.2.2 กรณีเป็นสญัญาซื้อขายล่วงหน้าซึง่ซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขายสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (OTC Derivatives) ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
เป็นธนาคารพาณิชย ์ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ตวัแทนซื้อขาย
สญัญาซื้อขายล่วงหน้า หรอืผูค้า้สญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้า
สิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไมว่่า
กองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (Cover 
Rule) 
บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวน
ทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลง
ไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด 

4. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถปุระสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิ
ทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 
บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 
5.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทั

จดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นั
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ดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรมภายใน
วนัท าการถดัไป 

5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั 
ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทั
จดัการทราบทนัท ี

5.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้ง
ขอได ้

3.13.2.  ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนใน

ต่างประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัย์สนิอื่น หรอื
หาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดังต่อไปนี้  เว้นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต..หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมี
ประกาศแก้ไขหรอืเพิม่เติมประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิหรอืการหา
ดอกผลโดยวธิอีื่น ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญา
ดงักล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการท าสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานก ากับดูแลด้าน
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขาย
หลกัทรพัย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิัทที่จดัตัง้และเสนอ
ขายใน GMS 

ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนอื่น
ของภาคผนวกนี้ ซึง่มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้  

1.1  ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตรา
สาร  

1.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอื
แต่กองทุนไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที่
กฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรบัปรงุเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ 
บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และ
มขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอื
ไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล  

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  

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

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2  ธนาคารออมสนิ  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
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2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.1.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ 
ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS ในต่างประเทศ 

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 

1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศ 

1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS 

1.1.1 มีคุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนด
ส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงาน
ต่างประเทศ ทีก่ ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัย์และตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ซึ่งเป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO  หรอืเป็นหน่วยของกองทุน CIS 
ต่างประเทศทีม่กีารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศที่
เป็นสมาชกิของ WFE  

1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
หน่วยงานก ากบัดแูล ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO 

1.1.2.3 ในกรณีที่  MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ  
กองทุน CIS ต่างประเทศดงักลา่วตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบั
ดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรบักองทุนเพื่อผู้
ลงทุนรายย่อยของประเทศนัน้  

1.1.3 ประเทศทีก่ ากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผู้
ลงทุน อย่างเพยีงพอ  ทัง้นี้ ตามรายชื่อประเทศทีส่ านักงานก าหนด 

1.1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน
ดงักล่าวต้องมีการจ ากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจ าเป็นในการบริหาร
สภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใช้กับ
การลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองค าที่
ลงทุนในทองค าแท่ง) 

1.1.4.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้ว
ได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของ MF นัน้  ทัง้นี้ 
หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 
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1.1.4.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้ว
ได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit ส าหรบัทรพัย์สินที่เป็น 
SIP ของ MF นัน้ 

1.1.4.3 มีก ารลงทุ น ใน  derivatives ที่ เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์  global 
exposure limit  ของ MF นัน้ 

ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที ่MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนทีมุ่่งเน้นลงทุน 
ในทรพัย์สนิซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดยีวกับที ่MF สามารถลงทุนได ้และเมื่อ
น าทรัพย์สินที่ไม่สามารถลงทุนได้มาค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ว
จะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดงักล่าว 

1.1.5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 
กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบั
กองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีทีม่คีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงาน โดยก่อนการลงทุน 
บลจ. ต้องจดัให้มกีารเปิดเผยขอ้มูล เหตุผลความจ าเป็นและค่าธรรมเนียมที่
เกีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย 

1.2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 2.1 

1.2.1  มีคุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนด
ส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.2.2  จดทะเบยีนในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก
ต่างประเทศของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ
สถาบนัการเงนิ  

2. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

3. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 
 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1.  ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงันี้ 

1.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ  

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิง
ดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) หรือราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
(futures price) เท่ านั ้น  ทั ้งนี้  ราคาของ Underlying อื่นที่ ไม่ ใช่ดัชนี  หรือ 
Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่าง
กวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2 เงือ่นไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้อ่เมื่อ 
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2.1 กรณี  MFได้ระบุ เกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ 
Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อยา่งใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

(2.2.1)  สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีซ่ื้อขายในศูนยซ์ื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives on Organized Exchange) 

(2.2.2)  กรณีเป็นสญัญาซื้อขายล่วงหน้าซึง่ซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขายสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (OTC Derivatives) ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
เป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ยู่
ภายใตก้ารก ากบัดแูลโดยหน่วยงานก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

(2.2.3)  ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าสิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้ก็
ตาม 

3.  หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (Cover 
Rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนที่
เพยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ Derivatives สิน้สุดลงไว้
ตลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด 

4.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิ
ทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุนใน Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 

5.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทั
จดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าว
เป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรมภายในวนัท าการ
ถดัไป 

5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั 
ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทั
จดัการทราบทนัท ี

5.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอ
ได ้

3.14.  อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม : เพื่อเป็น
ทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  
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บริษัทจดัการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์ หรอืทรพัย์สินอื่น หรอืหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็น
ทรพัยส์นิของกองทุนรวม ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต . ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้  ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต . ประกาศแก้ไข
เปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

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

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  
      แตต่ ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 หรอื 3.13.2 ส่วน
ที ่2 ขอ้ 1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี
ลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาล 
      เป็นประกนั  
 

ไม่เกนิ 20% 
(หรอืไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่ างป ระเทศห รือผู้ มีภ าระผู กพันมี
ภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้
Credit Rating แบบ National Scale ซึ่ง
ประเทศนัน้ต้องมี Sovereign rating อยู่
ในระดบัที ่Investment grade)   
 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1   เป็นตราสารหนี้ ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขา

ของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ใน
ประเทศไทย 

5.2   เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย
หลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ ≤ 397 วนั นับ
แต่วนัทีล่งทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผู้
มภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 

  5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ 
  สถาบนัการเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

รวมกนัไม่เกนิอตัราดงันี้แลว้แตอ่ตัราใด 
 จะสงูกว่า 
(1) 10%  หรอื 
(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 

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

5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด และขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศ

ไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  
5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 
5.5   ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นบัแต่

วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated 
market  

 
6 ทรพัยส์นิดงันี้  

6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขาย หลกัทรพัย์
ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทนุทีผู่อ้อกตราสารอยู่
ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็น
หลกัทรพัยซ์ื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่าง
ด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการ
ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยูใ่นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 
6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  
        6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และ 

         เสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ 
         ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
         ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน 
         ประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 

        6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
        6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
                 6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน 

                   ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงู
กว่า 
(1)  10% หรอื 
(2)  น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทนุใน  
      Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
                6.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยม ี

                   รายละเอยีดตามแบบ filing 
                6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้  ≤  

                   397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะ 
                   ตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  ผูม้ภีาระผกูพนัตาม 
                   ตราสารดงักล่าวตอ้ง บุคคลดงันี้ 
                    6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
                    6.4.3.3.2 สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที ่

                   ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
                     6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่ างประเทศที่ม ี

                   ลกัษณะท านองเดยีวกบับุคคลตามขอ้ 
                   6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

        6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั 
         นับแต่วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ 
         regulated market 

6.5   ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั 
Investment Grade 
6.5.1  OTC Derivatives 

6.6  หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือ 
3.13.2 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง 
IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย ์
ส าห รับผู้ ลงทุ นทั ว่ ไปของ SET หรือของตลาดซื้ อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่
ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มกีารเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอื
คู่สญัญา แลว้แต่กรณี 

1.  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2.  Derivatives on Organized Exchange 
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ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการ

เดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 
กบับรษิทัดงักล่าว  
      
 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แลว้แต ่
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1)  25% หรอื 
(2)  น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 
      ใน Benchmark + 10%  
 

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

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

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิคุคล
ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ใน
รอบปีบญัช ีเวน้แต่เป็น MF ทีม่ี
อายุโครงการ < 1 ปี   ใหเ้ฉลีย่
ตามรอบอายุกองทุน 

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

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1   B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่ MF ไดด้ าเนินการใหม้ี

การรบัโอนสทิธเิรยีกร้องในตราสารได้ตามวธิกีารที่กฎหมาย
ก าหนด หรอืมเีงื่อนไขให้ MF สามารถขายคนืผู้ออกตราสาร
ได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝาก
เกนิ 12 เดอืน  

2.3   total SIP ตามขอ้ 3 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี้ ตรา
สารกึง่หนี้กึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

        2.3.1 มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในส่วนที ่1 : 
        อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอื 
        คู่สญัญา (single entity limit) 
 2.3.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า investment grade  
        หรอืไม่ม ีcredit rating 

ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
3 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

3.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ 
ค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

3.2 ตราสารหนี้  ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือ Basel lll ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อที่ตัวตราสารและ/หรอืผู้ออกตราสารที่ต ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได ้(non-investment grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 
 

 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 
4 Derivatives ดงันี้ 

4.1 การเขา้ท าธุรกรรม 
Derivatives ทีม่ี
วตัถุประสงคเ์พื่อการลด
ความเสีย่ง (Hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่ 

หมายเหตุ :  ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไมม่ี
ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั product limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามความมส่ีวนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจี านวน

หุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ
บรษิทันัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสาร 
Basel III และศุกูกของผูอ้อกรายใดราย
หนึ่ง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอื
ตราสารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial liability)  ของ
ผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชล่ีาสุด  

      ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารมหีนี้สนิทางการเงนิทีอ่อกใหมก่่อน
ครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสุด 
บลจ. อาจน ามลูค่าหนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนี้สนิ
ทางการเงนิตามงบการเงนิล่าสุดดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มลูหนี้สนิทาง
การเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่กีารเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และใน
กรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มหีนี้สนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยในงบ
การเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสุด รวมถงึกรณียงัไม่ครบ
ก าหนดการจดัท างบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร ใหใ้ช้
อตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตรา
สารไดม้กีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทนุในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารที ่ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า investment grade 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
หรอืไมม่ ีcredit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจดัการ
ของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารได้
มกีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 ไมใ่ชก้บั
กรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้) 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบั บคุคลตาม 

1. – 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื กองทุน CIS   

ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงันี้ 
  (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ โดย 
       ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  
       (1.1)  มขีนาดเลก็  
       (1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
       (1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

หมายเหตุ: *หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวได้
จดัท างบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการ
ก าหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบั
ในระดับสากล เช่น  International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States  Generally 
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 

  ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเมือ่ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบตัิในการเป็นทรพัย์สนิที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกีต่อไป บรษิัท
จดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
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(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัที่ทรพัย์สินขาด
คุณสมบตั ิและจดัส่งต่อ ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจน
จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จ าหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่
ตอ้งไม่เกนิกว่า 90 วนันับแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 6 ในส่วนนี้ 

(3)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัิ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บรษิัทจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบั
ชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่ได้จ าหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอื
วนัที่ทรพัย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแต่กรณีและให้จดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบตัิให้เป็นไปตาม (2) บรษิัทจดัการต้อง
จดัท ารายงานขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน และผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

2.  ในกรณีทีท่รพัย์สนิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุน
ไม่เป็นไปตาม อตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกนั โดยมไิด้เกิดจากการลงทุนเพิม่ บรษิัท
จดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัย์สนิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุนทีก่ าหนด 

(3)  แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุน
เป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 6 ในส่วนนี้ 

(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่
ค านวณตามประเภททรพัย์สนิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลก
เงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในส่วนที ่3 

(ข)  ภายใน 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ส าหรับกรณีอื่ นใด
นอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก) 

(4)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท า
รายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่
วนัทีส่ามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) 
บรษิัทจดัการต้องจัดท ารายงานขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท า
การนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
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(5)  ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมส่ีวนได้
เสยีในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที ่4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏบิตัิ
ตาม (1) (2) (3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ดว้ย 

(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควร
โดยไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังาน 

(ข)  ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณี
ทีท่รพัย์สนิเป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุน
ไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซื้อ 

ความในขอ้ 2 มใิหน้ ามาใชก้บักองทุนรวมฟีดเดอร ์ในส่วนทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอื
หน่วยของกองทุนต่างประเทศทีไ่มเ่ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามความมส่ีวนไดเ้สยีในกจิการที่
ลงทุน (concentration limit) โดยใหด้ าเนินการตามทีก่ าหนดในขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 แลว้แต่กรณี 

3. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ก่อนวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน 
(concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที่การลงทุนไม่
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับ
แต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) หา้มมใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการเพื่อขยายวงเงนิส าหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์
ดงักล่าวทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวก้บัส านักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 

(3) ในกรณีทีม่กีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมหรอืหน่วยของกองทุนตา่งประเทศทีม่ผีูร้บัผดิชอบการ
บรหิารจดัการกองทุนดงักล่าวเป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์หรอืเชื่อมโยงกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม และมี
การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอรห์รอืผูถ้อืหน่วยลงทุนในลกัษณะที่
ซ ้าซอ้นกบักองทุนรวมหรอืกองทุนต่างประเทศ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้้
ถอืหน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์หรอืเชื่อมโยงดงักล่าว รวมถงึเหตุผลและความจ าเป็นในการ
เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายนัน้ ภายใน 30 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(4) ในกรณีทีอ่ตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที่ก าหนดแล้ว ให้บรษิทัจดัการกองทุน
รวมจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่
อตัราส่วนเป็นไปตามที่ก าหนด และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่
อตัราส่วนการลงทุนเป็นไปตามทีก่ าหนดนัน้”  

4.  ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้หลงัวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน 
(concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 

(1) ด าเนินการตามขอ้ 3 (1)  

(2) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็น
ส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลา 180 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
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(3) หากบรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนได้ ให้จดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ 
จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่อตัราส่วนเป็นไปตามที่ก าหนด และจส่ัง
รายงานดงักล่าวต่อผูด้แูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 4 (2)  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนได ้หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมลงทุนเพิ่มเติมในทรพัย์สินที่เกินอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด และให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมจดัท ารายงานตามขอ้ 4(3) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 
วนัท าการนับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 4 (2) 

5. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุ
ให้ไม่ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน ให้บรษิัทจดัการปฏบิตัใิห้เป็นไปตามขอ้ 2 หรอื 3 หรอื 4 แล้วแต่กรณี 
โดยอนุโลม 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

6.  ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุน
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1(2) หรอืข้อ 2(3) หรอืบรษิัทจดัการมีความเห็นว่าการด าเนินการ
ดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้
โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการของบริษัท
จดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้ือหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อน
ครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วย
ลงทุน บรษิัทจดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ 
ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเมือ่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีที่กองทุนมีสดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 
บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1.1 จดัท ารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทั
จดัการ 

1.2 ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการ
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี้ 

2. ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้
บรษิทัจดัการด าเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 
วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บั
มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิัท
จดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมรีะยะเวลา 30 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 
หรอืในช่วงระยะเวลาทีก่องทุนจ าเป็นตอ้งรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่ล้งทุนท าการขายคนืหรอืสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก ซึ่งมรีะยะเวลาไม่เกิน 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัต้องค านึงถงึ
ประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส าคญั 
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ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใช้
บงัคบั โดยวธิกีารดงักล่าวตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิาก
ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนยีมการรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีที่
ครบก าหนด 90 วนันับแตว่นัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยงัไมม่ผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้
เพิม่เตมิ 

  4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : ไม่ม ี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 
    5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

         - บรษิทัจดัการ 

         - ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.2.1  การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิด
บญัชกีองทุนรวม)  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั พรอ้มกบัค า
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ
ไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทนุ  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทนุ
รวม (เฉพาะผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่ า
การทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอ
เปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย
ผูม้อี านาจลงนามของนติบิุคคล  

ตวัอยา่งลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม  

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ไชน่า-อนิเดยี-อนิโด อคิวติี ้   33 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

5.2.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

5.2.2.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วิธีการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก 
รายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ทางโทรสารได ้ 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทั
จดัการ ผูส้นใจสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดย
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ตาม
เงือ่นไขทีร่ะบใุนขอ้ 17 วรรค 1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

วนัเวลาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่าง
วนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ตามทีร่ะบใุนหนงัสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั 
และ/หรอื ในกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทั
จดัการ ผูส้ ัง่ซื้อสามารถท าการสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุก่อนสิน้สุดระยะเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีทีส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทนุไดเ้ตม็ตามจ านวนเงนิทุน
โครงการทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม 

ราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 
10 บาทต่อหน่วยลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยตอ้งสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนไมต่ ่ากว่า 5,000 บาท 

การส่งค าสัง่ซื้อและช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

1.  ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด (ถา้ม)ี พรอ้มช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจ านวนทีร่ะบใุนค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิ
สด เชค็ ดราฟต ์(เชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยบญัชเีงนิฝากซึง่บรษิทัจดัการ
เปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทนุ) ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่น
ใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  
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ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดที่
บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิคา่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1)  กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้
บญัชอีอมทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ไชน่า-อนิเดยี-
อนิโด อคิวติี”้ 

(2)  กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีไ่ม่ใช่
ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ชื่อบญัช ี
“บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ไชน่า-อนิเดยี-อนิโด อคิวติี ้” 

(3)  บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดย
บรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดยไม่ถอื
ว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่มใ่ช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้ง
สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิบรษิทัจดัการ
จะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนทางโทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด และหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ส่งโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

3.  เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัค าสัง่ซื้อและไดร้บัช าระเงนิ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผูส้ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การ
สัง่ซื้อทางโทรสาร 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของ
บรษิทัจดัการ 

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการ มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่
ไชน่า-อนิเดยี-อนิโด อคิวติี ้” ซึง่เป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วนัท าการนบัแต่
วนัทีท่ีร่ะบใุนใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

หากวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก กองทนุเปิดปลายทางจะไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
หลงัจากทีไ่ดเ้ปิดการเสนอขายไปแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อท าการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมา
จากกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

5.2.3 เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน 
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5.2.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกตอ้งครบถว้น และบรษิทั
จดัการไดร้บัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่าย
ทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีน
ผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็น
อย่างอื่นได ้ 

5.2.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัและเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมข่ายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 
และกรณีทีเ่ป็นเชค็หรอืดราฟต ์บรษิทัจดัการจะส่งเชค็หรอืดราฟตน์ัน้คนืใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อภายใน 
15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

 5.2.3.3 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทั
จดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ 
ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

 5.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

5.2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนโดยพจิารณาตามวนัทีส่ัง่ซื้อ และไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวนแลว้ 

5.2.4.2  ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงินคา่ซือ้
หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิภายในวนัและเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทนุใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทั
จดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

5.2.4.3. ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทั
จดัการ บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนทีส่ัง่ซื้อ ทีไ่ดร้ะบุในใบค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยพจิารณาตามวนัทีไ่ดร้บัใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/
หรอื วนัทีร่ะบใุนใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

5.2.4.4. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทั
จดัการไดร้บัช าระเงนิคา่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลให้
จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ส้ ัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ 
“สัง่ซื้อก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดร้บัช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน
แลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการ
จดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ัง่ซื้อและที่
สามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata) ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรร
หรอืไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาตาม
ความเหมาะสมโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
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5.2.4.5  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทั
จดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่
บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

5.2.5 การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

5.2.5.1  เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณี
ดงัต่อไปนี้ ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สุดลง 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้มถ่งึ 35 
ราย  

(2) ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบคุคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(3)  ในกรณีทีม่เีหตุอนัจ าเป็นและสมควร ท าใหก้องทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
การลงทุนและวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

(4)  กรณีทีก่องทุนหลกัไม่สามารถจดัตัง้กองทุนได ้

บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามวรรคหนึ่งภายใน 15 
วนันับแตว่นัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้
จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดอืนนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้
ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการไมส่ามารถคนืเงนิและ
ผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ไดอ้นัเนื่องจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง 
บรษิทัจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละเจด็ครึง่ตอ่ปีนับแต่วนัทีค่รบ
ก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการช าระเงนิค่าจองซื้อจนครบถว้น 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ตามวรรคหนึ่ง ใหใ้ชร้าคาตาม
มลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการคนืเงนิคา่ซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอยีดขา้งตน้ เวน้แต่ 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการเป็น
อย่างอื่นได ้

5.2.5.2  ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตใุหบ้รษิทั
จดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไมจ่ดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไมม่ดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนั
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีที่
สมควรและจ าเป็นจนท าใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วธิกีารจ่ายคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิหรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนใหแ้กผู่ส้ ัง่ซื้อ ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
ในกรณีทีไ่มม่รีายละเอยีดระบใุนค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่
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สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทั
จดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงือ่นไขอื่น ๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีด
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

2.  กรณีผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบูรณ์ 
และหรอืไมช่ดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูได้
ไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทั
จดัการภายใน 3 วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการได้
ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและ
ตวัจรงิไมต่รงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตใุด บรษิทัจดัการจะ
ถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตาม
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 วนัท า
การนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม   

6.2.1  การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิด
บญัชกีองทุนรวม)   

6.2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนงัสอืชีช้วนส่วน
สรุปขอ้มลูส าคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน 
และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน   

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชีช้วน คูม่อืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 
(เฉพาะผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ี่
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ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท า
การ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต   

6.2.1.2 ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวม
โดยกรอกรายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสาร
หลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั
จดัการเป็นอย่างอื่น   

กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง   

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล   

ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล   

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม   

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง   

หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบ
อ านาจ   

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต    

6.2.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน   

6.2.2.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

วิธีการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน   

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
และเอกสารประกอบการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ี ่ 

1.  บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื   

2.  ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วย 
    ลงทุนทางโทรสารได ้หรอื  

3.  วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไมถ่อืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

วนัเวลาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน   

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการขายหน่วยลงทุน ในเวลาท าการ
ของธนาคารพาณิชยไ์ทย ระหวา่งเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น. โดยบรษิทัจดัการจะ
ก าหนดวนัเริม่ท าการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วนั นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีน
กองทุนรวม  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคาร
พาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศที่
เกีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการ
รบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  
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บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี   

ราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้
ภายใน 2 วนัท าการ หลงัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ไม่ต ่ากว่า 5,000 บาท   

การส่งค าสัง่ซื้อและช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่้
ถอืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้  

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด (ถา้ม)ี พรอ้มช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจ านวนทีร่ะบุ
ในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดย
ช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการยอมรบั   

    ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่น
ใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทนุ   

(1)  กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อ
เขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ”  

(2)  กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่
ไม่ใช่ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั 
ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน”  

(3)  บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดย
บรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดยไม่
ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่มใ่ช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการ
จะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิ
บรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้   

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและ
เอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี ส่งโทรสารพรอ้ม
หลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงั
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื   

3.  เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัค าสัง่ซื้อและไดร้บัช าระ
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผูส้ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน 
ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร   
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6.2.3  เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน   

6.2.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกตอ้งครบถว้น และบรษิทั
จดัการไดร้บัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่าย
ทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เทา่นัน้ ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอน
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แตบ่รษิทัจดัการจะ
อนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ในกรณีทีก่ารช าระเงนิดว้ยค าสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏเิสธ
การจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบั
การขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะด าเนินการน าส่งเชค็หรอืดราฟต์
นัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัเชค็หรอืดราฟตน์ัน้คืน
จากธนาคารผูเ้รยีกเกบ็ ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้  

6.2.3.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทนุทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

6.2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีง
ของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่ าเนินการตามค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนนัน้ๆ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ   

6.2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน   

6.2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และ
บรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มี
ผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดย
ใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดช้ าระค่าซื้อ
หน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่
เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุน
ทีส่ัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata)   

6.2.4.2  ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซือ้
หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิในวนัท าการขายทีบ่รษิทัจดัการท า
รายการ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทั
จดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ   

6.2.4.3  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแลว้ใหแ้กผู่้
ถอืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขาย
หน่วยลงทุนของค าสัง่ซื้อนัน้ๆ   

6.2.4.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีง
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ของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ   

6.2.4.5  บรษิทัจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บคุคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของ
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

6.2.5  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน   

ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทนุ
ทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตใุหบ้รษิทัจดัการ
จดัสรรหน่วยลงทุนแตบ่างส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
ส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดั
จากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้   

วิธีการจา่ยคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน   

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซื้อ หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่าย
เฉพาะผูส้ัง่ซื้อส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่มม่รีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุน
รวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิคา่สัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชี
กองทุนของผูส้ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจา่ยคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารที่
บรษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
เป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได้   

เงือ่นไขอื่นๆ   

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีด
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ
ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน   

2. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัตอ่ไปนี้  

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ   

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรม
ทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแตบ่างส่วน เช่น การซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครื่อง
ฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์
(telebanking) อนิเทอรเ์น็ต หรอืสื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี้การใหบ้รกิารดงักล่าว
จะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   

2.3  การซื้อหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาตใหท้ าได ้ 
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3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อ
ความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 
โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักลา่ว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง ทีท่ี ่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน   

4.  กรณีผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบูรณ์ 
และหรอืไมช่ดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูได้
ไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน   

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทั
จดัการภายใน 3 วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการได้
ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและ
ตวัจรงิไมต่รงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตใุด บรษิทัจดัการจะ
ถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตาม
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร   

5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่
มกีารท าธุรกรรมใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า   

6.  บรษิทัจดัการจะไมข่ายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธิ
ในการขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

7. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทั
จดัการจะแจ้งใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าและบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีด
ดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ 
สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/
หรอืเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจ าเป็น
และสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

7.   การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

7.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน : 

  - บรษิทัจดัการ 

 - ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

 - หรอืวธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการจะเริม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน 15 วนัท าการ
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

7.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ : รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 
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วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

7.4.2.1 การรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทุน อยา่ง
ใดอย่างหนึ่ง โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบ
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท า
การ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนื
หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืหรอืสามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื  

เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งน าส่งค าสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นนิตบิุคคล 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

• หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

วนัเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา
เริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย 
และวนัท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้
ม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจาก
กองทุนหลกั (ถา้ม)ี 

บรษิทัจดัการจะแจง้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงาน
ของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่
บรษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงาน
ของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้
ภายใน 2 วนัท าการ หลงัจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนไมต่ ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 
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การช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแตว่นัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เวน้แตบ่รษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนั
ระยะเวลาการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะช าระเงนิใหผู้ข้ายคนื
หน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมลูค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั 
และหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ 
“การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิทัจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อม
สัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืโดยน าเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝาก
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีด
ในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทั
จดัการจะจดัส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย ์หรอืโดยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 
หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว 

หรอืบรษิทัจดัการจะด าเนินการใหม้กีารหกักลบหนี้กนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทั
จดัการ  

ในกรณีทีไ่มม่รีายละเอยีดระบใุนค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่
สามารถช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ัง่ขายคนื
ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทั
จดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็น
ผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได้  

เงือ่นไขในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

1.  ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการ
ไดร้บัและไดท้ ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแลว้ และผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจี านวนหน่วย
ลงทุนตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ัง่ขายคนื ทัง้นี้ผูส้ ัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะ
อนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่า
หน่วยลงทุนสงูกว่าขอ้มลูทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนดงักล่าวมผีลท าใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีลูคา่ต ่ากว่ามลูค่าหรอืมจี านวนต ่า
กว่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุน
ประสงคท์ีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน  

หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว 
บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย
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หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
ทราบ 

2.  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบูรณ์แลว้ 
ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนของค าสัง่
ขายคนืนัน้ๆ  

3.  ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อื
หน่วยลงทุนทีส่ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื่น โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง เวน้แต่กรณีบรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการ
ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนับแตว่นัค านวณมลูค่า
และราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็น
ผูด้ าเนินการน าส่งและหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
คนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไมข่ายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน”  

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุนจากหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอื
รปูแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศ
รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง 

เงือ่นไขอื่น ๆ 

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่
ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการ
จะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี่
ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
ทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

1.1 การขายคนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Redemtion Plan) เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

1.2 การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิาร
ธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแตบ่างส่วน เช่น การขายคนืหน่วย
ลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) บรกิารธนาคาร
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ทางโทรศพัท ์(telebanking) อนิเทอรเ์น็ต หรอืสื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี้การ
ใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1.3 การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้
ท าได ้

2.  กรณีผูข้ายคนืหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่
สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอื
ยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วย
ลงทุนดงักล่าว  

ทัง้นี้ ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้
บรษิทัจดัการภายใน 3 วนันับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทั
จดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ขายคนืทางโทรสารของผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ หาก
ขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไมต่รงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ย
เหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทั
จดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
เพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ข
โครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ  

4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและ
ไม่มกีารท าธุรกรรมใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

5.  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยดุรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” 
หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีด
โครงการ (ถา้ม)ี 

8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : 

   8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

         - บรษิทัจดัการ 
         - ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

      - หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

   8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 

  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึง่มาจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของ 
  กองทุนรวมอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการจะตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขในหวัขอ้การเสนอขายหน่วย  
  ลงทุนครัง้แรก หรอืหวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลีย่นหน่วย 
  ลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกบรษิทัจดัการอาจเปิดใหบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วย 
  ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปิดใหบ้รกิาร ทีท่ีท่ าการทุกแหง่ 
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  ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วย 
  ลงทุน  

  8.2.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทนุรวมอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทั 
 จดัการ มายงักองทุนนี้สามารถขอรบัหนังสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะ 
 ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลีย่น 
 หน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ  
 และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้ 
 เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วย 
 ลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี พรอ้ม 
 เอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทั 
 จดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เมื่อบรษิทัจดัการไดท้ ารายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่ 
 สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการ 
 จะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

 ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมลูค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย 
 ลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

 (ส าหรบัผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดย 
 กรอกรายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน 
 ประกอบการขอเปิดบญัชกีองทนุรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้  
 การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

8.2.2  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง 

วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทนุน้ี ไปยงักองทุนอื่นภายใตก้ารจดัการ
ของบรษิทัจดัการ สามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี (ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนสามารถขอรบัไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ 
หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนื และบรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางนี้ 
ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เมื่อบรษิทัจดัการไดท้ า
รายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได้  

8.2.3  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
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กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น.  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืว่าวนัทีค่ าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อซื้อกองทุนนี้มคีวามสมบูรณ์ครบถว้น
ต่อเมื่อเป็นวนัท าการขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสาร
อื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทนุจาก
กองทุนตน้ทาง หรอื 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.00 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และ
วนัท าการของประเทศของกองทนุหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี 
และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทนุ
หลกั (ถา้ม)ี 

บรษิทัจดัการจะแจง้วนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของ
บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่
บรษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงาน
ของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่ านวณไดภ้ายใน 
2 วนัท าการ หลงัจากวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง และ
ไดท้ ารายการสบัเปลีย่นแลว้ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีค่ านวณ
ไดภ้ายใน 2 วนัท าการ หลงัจากวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบูรณ์ และไดท้ ารายการสบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแลว้ หกัดว้ย
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนส าหรบัการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ ในระยะแรก หาก
บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการ และ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

เงือ่นไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

1.  กรณีทีก่องทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทางและผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยมจี านวน
หน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนสงูกว่าขอ้มลูทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื
การสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท าใหห้น่วยลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนมมีลูค่าต ่ากว่า
มลูค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วย
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ลงทุนประสงคท์ีจ่ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้นี้หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า
ดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนื ทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีก
เกบ็ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด  

เงือ่นไขอื่นๆ  

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่
ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะ
ตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั กอ่นวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการ
ทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

1.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิาร 
     ธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น การสบัเปลีย่นหน่วย 
     ลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) บรกิารธนาคารทาง 
     โทรศพัท ์(telebanking) อนิเทอรเ์น็ต หรอืสื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี้การใหบ้รกิาร 
     ดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1.2  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให ้ 
                  ท าได ้ 

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
เพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 
โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

3.  บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิ
ค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่
บรษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้
ม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่สบัเปลีย่นใดจะมผีลกระทบต่อกองทุน
หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อ
ชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการด าเนินการ 
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9. การช าระค่ารบัซื้อคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน : 

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ
ใหช้ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเป็นหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิสดไดต้ามเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึ่ง
ดงัต่อไปนี ้

(1)  การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นนัน้ไปช าระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่ทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบ
ด าเนินการ 

(2) บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได้ 

10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุ
ดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก)  มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิด
ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอื  

(ข)  มเีหตทุีท่ าใหก้องทุนรวมไมไ่ดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้าม
ก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2)   มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดังกล่าวถูกต้อง 
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง 

(3)   มคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงาน
การชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ทีถู่กตอ้ง 

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 (1) (2) หรอื (3) ให้
บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

(1)  เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมี
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ การ
ผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม 10.1 (1)  
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(2)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่า
ขายคนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่อง
ดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3)  แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการ
เลื่อน และหลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1 (1) หรอืการรบัรอง
ขอ้มลูจากผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1 (2) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 
โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด้  

(4)  ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคนืแก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

11.  การไม่ขายไม่รบัซือ้คืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ : 

11.1 บรษิทัจดัการอาจไมข่าย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอื
ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้  

(1)  ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกติ  

(2)  บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บั
ความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก)  มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดได้
อย่างสมเหตุสมผล  

(ข)  ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค)  มเีหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ การไมข่าย ไม่รบัซื้อคนืหรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะ
หยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระท า
ไดไ้ม่เกนิ1 วนัท าการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3)  กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้ 
ซึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทนุรวมอย่างมนีัยส าคญั  

(ก)  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ 
เฉพาะในกรณีทีก่องทุนรวมลงทนุในหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกนิ
กว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

(ข)  มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละท าใหไ้ม่สามารถ
โอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค)  มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไมไ่ดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้าม
ก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูด้แูล
ผลประโยชน์เหน็ชอบแลว้  

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฎขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  
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(ก)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัการกระท า
ดงัต่อไปนี้  

1.  การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2.  การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3.  การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้ี
อ านาจตามกฎหมาย  

(ข)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิ
เกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั   

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวม
ภายใต้การจดัการอนัเนื่องมาจากการที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความ
เพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ย
การด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์และการจดัจ าหน่าย
หลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่
เกนิ 3 วนัท าการ 

11.2 เมื่อปรากฎเหตตุามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบั
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทนุรวม
ปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยตอ่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ดว้ยวธิกิารใดๆ โดยพลนัดว้ย  

(2) รายงานการไมข่าย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้
ส านักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทนุรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกนิหนึ่งวนัท าการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทนุรวม
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทุนรวมเปิด ณ วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านกังานทราบภายในวนัท าการก่อน
วนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขาย
หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้
ทราบถงึการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่
ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอื
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ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

11.3 บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้วหรอื
หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ
รายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง
ตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ที่
ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น
การซื้อขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทราบ
โดยพลนั 

12. การหยุดขายหรือรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน : 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็น
การชัว่คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับ
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนออกไปได ้

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็น
การชัว่คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับ
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนออกไปได ้

13. เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

14. การจ่ายเงินปันผล :  

    14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย 

    14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล : ไม่ม ี
14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุน :  

            กองทุนไมม่กีารจ่ายเงนิปันผล 

15. ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม
ทัง้หมด) : 

ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 2.92 ต่อปี ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
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15.2 . ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี : 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี : 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : 

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :   

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : 

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.15 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 
มลูค่าทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิทัง้สิน้หกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้สิน้ยกเวน้
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ 
วนัทีค่ านวณ 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน : ไมม่ ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย : ไม่ม ี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวมรายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

1.  ค่าใชจ้า่ยในการจดัตัง้กองทนุ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 
และค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม 

2.  ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธก์องทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึง่รวมถงึค่าใชจ้่ายใน
การจดัสมัมนาเผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวม การส่งเสรมิการขาย ค่าใชจ้่ายในการลง
นามในสญัญาต่างๆ อนัเกีย่วเนื่องกบักองทุน และค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ 
ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมกนัจะไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  

3.  ค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเนื่องกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน เช่น 

3.1 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิของกองทุน เช่น ค่า
นายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืตราสารต่างๆ ภาษ ีค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้่ายในการ
โอนหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการจดัท าเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายใน
การเบกิเอกสารสทิธใินหลกัทรพัย ์เช่น ใบหุน้กู ้ค่าใชจ้่ายในการโอนและรบัโอน
หลกัทรพัย ์และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กดิจากการซื้อขายหลกัทรพัย ์ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารกองทุน 
และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีท่ าใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัย์
และหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้ 
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3.2 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการจดัท าบญัชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ีคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัท า
รายงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

3.3 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการขายและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลติ 
และน าส่งค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บตัรตวัอย่าง
ลายมอืชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ใบยนืยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก ากบัภาษ ี(ถา้ม)ี รายงาน
การถอืหน่วยลงทนุ แบบฟอรม์ รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดทีใ่ชเ้พื่อประโยชน์ในการ
ซื้อขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการจดัท าและผลติเอกสารดงักล่าว
เป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่าย
ในการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบั
วธิกีารซื้อขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  

3.4  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายใน
การขอมต ิสรุปมต ิและตรวจสอบมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน การจดัประชุมผูถ้อืหน่วย
ลงทุน การแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุน การประกาศหนังสอืพมิพ ์ 

3.5  ค่าใชจ้่ายในการจดัท า ผลติ และน าส่งเอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายก าหนด 
เช่น หนงัสอื ชีช้วน รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน 
รายงานเกีย่วกบัขอ้มลูการจดัการกองทุนรวม เพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอื ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและ
ผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน  

3.6  ค่าใชจ้่ายในการแปลเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการด าเนินงานของ
กองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ  

3.7  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมก าหนด  

3.8  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น เช่น ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร
ทรพัยส์นิ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการใชบ้รกิารทางกฎหมาย และศาล 
เช่น ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบรกิารทาง
กฎหมายเพื่อรกัษาสทิธหิรอืเพื่อตดิตามหนี้สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน 
ค่าธรรมเนยีมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า 
จ านอง ประเมนิราคา ค่าภาษอีากร ประกนัภยั  

3.9  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิาร 
ภายนอกอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น 
 สญัญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื สญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  

3.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถาม 
 หนี้สนิของกองทุน  

4.  ค่าบรกิารแกบุ่คคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าตดิต่อสื่อสาร ค่า
ประกาศหนังสอืพมิพ ์ค่าเดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน  
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5.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายใน
การสอบบญัชเีมื่อเลกิกองทุน คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชี
กองทุน ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิ หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไม่มารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่น าเชค็ไปขึน้
เงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใชจ้่ายในการวางทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนเลกิกองทุน
กบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ  

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของผูด้แูลผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้องรอ้ง
บรษิทัจดัการใหป้ฏบิตัหิน้าทีห่รอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ 
เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

8.  ค่าใชจ้า่ยในการลงประกาศหนังสอืพมิพท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักองทนุ ตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
ก าหนด เช่น การประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน  

9. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อแจง้
ขา่วสารขอ้มลูตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม 
รวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัประชมุผูถ้อืหน่วยลงทุน  

10. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน  

11. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดย
มสีญัญาซื้อคนืเมื่อบรษิทัจดัการมเีหตจุ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็น
การชัว่คราว  

12. ค่าใชจ้่ายในการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ใน
การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

13. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน 

15.3.  ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : 

ส าหรบัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ช้
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน  

ส าหรบัการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วย
ลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนจะไม่เกดิรายการค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุนซ ้าซอ้นจาก
การขายหน่วยลงทุนทีเ่รยีกเกบ็โดยกองทุนหลกั เน่ืองจากกองทนุรวมหลกัจะยกเว้นคา่ธรรมเนยีม
การขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทนุ 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ไชน่า-อนิเดยี-อนิโด อคิวติี ้   57 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 

  15.3.3.1  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN) 

      รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

      ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของ 
             มลูค่าหน่วยลงทุน  ทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน  

  15.3.3.2  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) 

      รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

      ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของ 
             มลูค่าหน่วยลงทุน ทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) :  

ไม่ม ี

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

1.  ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซื้อและขายคนื (ถา้ม)ี  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ตามทีธ่นาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

2.  บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ในกรณีทีผู่ล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน
ด าเนินการ ใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกตขิองบรษิทั
จดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืใหด้ าเนินการทีพ่สิจูน์ไดว้่าเป็นความประสงคเ์ฉพาะตวัของผู้
ลงทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่นขอ้มลูทางทะเบยีนใหม่ เช่น 
หนังสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการหรอืนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ
หรอืตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนดในการใหบ้รกิาร
ลกัษณะดงักล่าว 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน/ การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผู้
ลงทุน ตามมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทาง
การซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็น
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การอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มลู
ดงักล่าวในหนงัสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักล่าว
บรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทั
จดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์อง
บรษิทัจดัการ 

15.4.  วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนยีม : 

1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ หวัขอ้
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ 
หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

2.  การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทุน จะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจาก
วนัสิน้เดอืน  

3.  ค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ ในทาง
บญัชบีรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนั
ทุกวนัตามระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้นี้ การตดัค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  

4 .ในกรณีทีม่ลูค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 50 
ลา้นบาท หากต่อมากองทุนรวมมมีลูค่าลดลงน้อยกว่า 50 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็
ค่าธรรมเนียมการจดัการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

1 ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ตอ้งเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่ม่สงูกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดมิทีบ่รษิทั
จดัการเรยีกเกบ็ในช่วงเวลาทีก่องทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้นบาทโดยค านวณตามมลูค่าทีต่รา
ไวข้องหน่วยลงทุน 

2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราที่
แสดงไดว้่าเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน 

มลูค่าของกองทุนรวมใหค้ านวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมลูค่าทรพัย์สนิหรอืมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมเทา่นัน้ 

15.5.  การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากผู้ซื้อหรอืผู้ถือหน่วย
ลงทุนและกองทุน” อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ 
โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

1. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามทีไ่ดร้ะบุไว้
ในโครงการและไดด้ าเนินการดงักล่าวแล้ว ใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้
ลงทุนทราบอย่างทัว่ถงึภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่กีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว 
ทัง้นี้ การเปิดเผยขอ้มูลต้องกระท าโดยวธิกีารที่เหมาะสมอนัท าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รบัทราบ
ขอ้มูลดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม หรอื ณ สถานที่ใน
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การซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้  

การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้อืว่าส านักงานใหค้วามเหน็ชอบ
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อบรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการตามวรรค
หนึ่งแลว้  

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงค์จะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้น
ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องค านึงถงึความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกติ
ทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าให้มัน่ใจได้ว่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มูลดงักล่าว 
โดยอย่างน้อยต้องจดัให้มกีารเผยแพร่ขอ้มูลไว้บนเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และ ณ 
สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

2.1 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขัน้สูงของ
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 3 วันท าการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้  

   2.2 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เกินกว่าอัตราขัน้สูงของ
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชดัเจนในโครงการแล้วว่าบรษิัทจดัการ
กองทุนรวมสามารถกระท าการดงักล่าวได้ ทัง้นี้  ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วนัที่
บรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงค์จะขึน้ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑด์งันี้  

(ก) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของ
อตัราขัน้สูงดงักล่าว ใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้ผูล้งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
ดงักล่าว  

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของ
อตัราขัน้สงูดงักล่าว บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ  

ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ”  

ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงตามขอ้ 1 และขอ้ 2 (2.2) ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 15 วนันับแตว่นัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายดงักล่าว 

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง  : 

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

      16.2. เงือ่นไขพเิศษ : 

1.  บรษิทัจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด 
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บรษิทัจดัการจะใชร้าคาหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ณ สิน้วนัท าการ ในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

อน่ึง ในการใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นเงนิบาท บรษิทัจดัการจะใชอ้ตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Spot Rate) ทีป่ระกาศโดย APEX ณ วนัท าการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ 

สุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑใ์นการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ
เป็นเงนิบาท  

ทัง้นี้ หากขอ้มลูดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบขา้งตน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใชอ้ตัรา
แลกเปลีย่นทีอ่า้งองิจากแหล่งอืน่ ภายใตค้วามเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ เช่น อตัรา
แลกเปลีย่นจาก Bloomberg ณ วนัท าการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลา
ประมาณ 16.00 น. หรอืระบบอืน่ใดทีม่กีารเผยแพรข่อ้มลูและสามารถอา้งองิได ้เป็นตน้ เป็นเกณฑ์
ในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นเงนิบาท โดยอตัราแลกเปลีย่นทีอ่า้งองิจะตอ้งเป็นไปตามที่
ประกาศสมาคม หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด    

 2. บรษิทัจดัการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้  

(2.1) ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 
2 วนัท าการถดัไป เวน้แต่กรณีกองทุนหลกัมวีนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป 
บรษิทัจดัการจะค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนโดยไมช่กัชา้ ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัขอ้มลูมลูค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนหลกั 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทนุทุกสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วนัท าการถดัไป โดยในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้เป็น
เกณฑใ์นการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เวน้แต่กรณีกองทุน
หลกัมวีนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บรษิทัจดัการจะค านวณราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไมช่กัชา้ ทัง้นี้ 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั  

(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วนัท าการถดัไป 
เวน้แต่กรณีกองทุนหลกัมวีนัหยดุท าการต่อเน่ืองกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บรษิทัจดัการจะ
ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดั
จากวนัทีบ่รษิทัจดัการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(2.4) ในกรณีทีป่ระกาศตาม (2.3) ไดก้ระท าผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดย
สมาคม (NAV Center) หรอืช่องทางอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรบั บรษิทั
จดัการจะประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการถดัไปกไ็ดเ้วน้
แต่กรณีทีก่องทุนหลกัมวีนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บรษิทัจดัการจะประกาศ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
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ของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทนุล่าสุดโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทั
จดัการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน 
มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้  

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

(1) ใชต้วัเลขทศนยิมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(2) ด าเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มลูดงักล่าวในช่องทางทีเ่หมาะสม โดย
บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  

(3) จดัใหม้ขีอ้มลูดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และสถานทีทุ่ก
แห่งทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใชซ้ื้อขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณี
ของกองทุนเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั บรษิทัจดัการอาจด าเนินการโดยวธิกีารใดๆเพือ่ให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลดงักล่าวแทนการประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการได้  
ทัง้นี้ ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัหรอืเกิดเหตุขดัขอ้งที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของ
บรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิ
ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่ าห น่วยลงทุนที่จ ัดขึ้น โดยสมาคม (NAV Center) หรือ
หนังสอืพมิพ์รายวนั หรอืติดประกาศที่บรษิัทจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าว
ขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่
เหมาะสม และถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั   

3.  การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน หรอืจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(3.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีาร
ปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิ ีการปัดเศษทศนยิม
ตามหลกัสากล ส าหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัด
เศษทศนิยมต าแหน่งที ่4 ขึน้ ส่วนมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช ้ในการค านวณราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ 

(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนยิม 4 ต าแหน่ง โดย
ตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามที่
ค านวณไดใ้น (3.2) 

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิม
ตามหลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนยิม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้ 

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะน า 
ผลประโยชน์นัน้รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 
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เงือ่นไขพเิศษ:  

บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 16.2 เมื่อมเีหตกุารณ์ดงัต่อไปนี้  

1. เมื่อบรษิทัจดัการไม่ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนตามกรณีทีร่ะบุไวใ้นโครงการ หรอืตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรอืเป็น
วนัหยุดท าการซื้อขายของกองทนุ และ/หรอืกองทุนหลกั และ/หรอืตวัแทนขายของกองทุน
หลกั โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะช่วงระยะเวลาดงักล่าว  

2. เมื่อมเีหตทุีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว 

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

 เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถ
ประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่
เหมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอื
หนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีน
โอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

 ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม 
และถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง : 

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งน้อยกว่าหนึ่งสตางค ์หรอื
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วย
ลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการจะจดัท าและส่งรายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาด
ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และจดัใหม้สี าเนารายงานดงักล่าว
ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการเพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดย
รายงานดงักล่าวจะมรีายการอยา่งน้อย ดงัต่อไปนี ้

(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง ทัง้นี้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่
ถูกตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด
ครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์มถู่กตอ้ง 

ในกรณีทีเ่หตขุองความผดิพลาดซึง่ท าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งตามวรรคหนึ่งมผีล
ต่อเนื่องต่อการค านวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบี้ยผดิพลาด 
เป็นตน้ บรษิทัจดัการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งนับแตว่นัทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคา
หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งดว้ย 

2.  ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึ่งสตางคข์ึน้ไป 
และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการจะค านวณราคา
หน่วยลงทุนยอ้นหลงันับแตว่นัทีพ่บราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง 
และด าเนินการดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่
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ถูกตอ้งตัง้แตห่นึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง 

(1) จดัท ารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัท าการ
ถดัจากวนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชน์
ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีค่ านวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการส่งรายงานใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(ค) สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(ง) การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะจดัใหม้สี าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ เพื่อให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถุ่กตอ้งภายในวนัทีผู่ด้แูล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม 
(1) 

(3)  ประกาศชื่อกองทุนรวมทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2)ใน
หนังสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว 

(4)  ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ด้
ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถงึการแกไ้ข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานดงักล่าว 

(5)  จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว 
พรอ้มทัง้ส าเนารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ดัท าตาม (1) ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคา
หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้บรษิทัจดัการจะไม่ส่ง
รายงานมาตรการป้องกนัใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะส่งส าเนาเอกสารทีผู่ด้แูล
ผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจ
ควบคุมไดแ้ทน 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี ้

 (1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (understate) บรษิทัจดัการ
จะปฏบิตัดิงันี้ 

(ก)  กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทนุ
เป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุน
ทีถู่กตอ้งหากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุน
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เหลอือยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการ
เองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้
และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี 
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจาก
ปัจจยัภายนอกที ่

ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยหรอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุ
ดงักล่าว 

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนื
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคา
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วย
ลงทุนเหลอือยู่ บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา 
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บรษิัท
จดัการจะปฏบิตัดิงันี้ 

(ก)  กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคา
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา 
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ าย
คนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง
กบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บรษิัท
จดัการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ 
หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจ านวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้
แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้
เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุ
ดงักล่าว 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรอืผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนรายใดมมีูลค่าไม่ถงึหนึ่งรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงนิให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มี
สถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ บรษิทัจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 5 วนั
ท าการนับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงั
และรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้าย
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คนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิ
ของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้

4.  บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่าย
ในการประกาศการแก้ไขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ์ ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งเงนิ
ชดเชยราคาให้แก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถกูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้

17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง :  

     17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

     17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

     17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) : ไม่ม ี

     17.4. ชื่อผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี

     17.5. ทีป่รกึษา : ไม่ม ี

     17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

  1.  นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์

  2.  นาย เทอดทอง เทพมงักร 

  3.  นางสาว ชมภูนุช แซ่แต ้

  4.  นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ ์

  5. นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานชิ บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง  

เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 โทร : 02-645-0080 

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

     17.7. การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมม่ ี

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

    18.1. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่31 ตุลาคม 

    18.2. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 ตุลาคม 2554 

    18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: ไม่เกนิ 1 ปีนับจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้ใหท้ราบในหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : ไม่เกนิ 1 ปีนับจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทั
จดัการจะแจง้ใหท้ราบในหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
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19.  การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ : 

19.1  การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รบัมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาโดยชอบ
แล้ว ใหถ้ือว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมต ิมตขิองผู้
ถอืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายใหถ้อืว่ามติ
นัน้เสยีไป  

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัต้องไดร้บั
มติโดยเสยีงขา้งมากหรอืมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ่ง
หนึ่ง หรอืไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ถอืหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือ
แจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมต ิผู้
ถอืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย  

(1)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบัผลกระทบ
ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่
ละชนดิทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

(2)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องไดร้บั
มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

(3)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิี่มผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้ง
มากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้  

ในการด าเนินการและบรหิารจดัการใดๆ ของกองทุนนัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุ
ไวใ้นโครงการจดัการกองทุนและหนังสอืชี้ชวน เวน้แต่กรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน สมาคม 
และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นตน้ ไดแ้ก้ไขเปลีย่นแปลง
เพิม่เตมิ ประกาศ ก าหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะด าเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามนัน้ โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  

19.2 วธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ  

1. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอื
มตพิเิศษมจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฎว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิดมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้ บริษัทจดัการกองทุนรวมส่งเอกสาร
หลกัฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนับมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้้ดแูลผลประโยชน์รบัรอง
ผลการนบัมตนิัน้  

2. ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวิธจีดัการได้กระท าตามมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ซึ่งจะด าเนินการโดยการจดัประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุนหรอืส่งหนังสอืขอมติของผู้หน่วย
ลงทุนกไ็ด ้ 
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3. ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวิธจีดัการใหส้ านักงานทราบ
รวมทัง้แจง้ไปยงัผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดู
ได ้ ทัง้นี้ ภายใน 15 วนันับแต่วนัทีม่มีตใิหแ้กไ้ข  

4. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการตามกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้ง
มาก เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี้ ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าให้ผลตอบแทนและความ  
เสีย่งของกองทุนรวมเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญั  

(2) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น   

(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนีโยบายการลงทุน ความเสีย่ง และระดบัความ
เสีย่งของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั  

(4) การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ  

(5) การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสุดในโครงการ  

(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกนั ผู้ประกนั สทิธ ิหน้าที่ และความรบัผดิชอบของผู้ประกนั 
หรอืการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์  

5. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอใหส้ านักงานใหค้วาม
เห็นชอบแทนการขอมติผุ้ถือหน่วยลงทุนได้ ทัง้นี้ส านักงานอาจก าหนดเงื่อนไขให้บริษัทจดัการ
กองทุนรวมปฏบิตัเิพื่อประโยชน์ในการแกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบ โดยการแก้ไขโครงการ
ดงักล่าวตอ้งไม่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญั หรอืเป็นประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง  

(1) การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการขายและการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

(2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ม่ท าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่เดมิดอ้ยลง  

(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรพัย์สินทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราส่วนการลงทุนทีส่อดคล้อง
กบันโยบายการลงทุน  

(4) การค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอื
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี  

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

6. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ ให้ถือว่าส านักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติม 
โครงการในเรื่องดงักล่าว  

(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ในกรณีดงันี้  

(ก) การลดมลูค่าขัน้ต ่าในการซื้อหน่วยลงทุน  

(ข) การเพิม่ช่องทางในการขา ยและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

(ค) การเพิม่จ านวนผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื  

(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อ  
 สถานะการลงทุนของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั  

(จ) การลดเวลาส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมกีารเปิดให้ขายและรบัซื้อคนืหน่วย 
 ลงทุน  
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(2) การแก้ไขเพิม่เตมิที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านวจแห่งกฎหมายดงักล่าว  

(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชื่อและรายละเอยีดของบุคคลใหถู้กตอ้ง  

(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพื่อเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ เมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต.  

(5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิดให้เป็นไปตามประกาศ
ส านักงาน ก.ล.ต.  

19.3 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน  

19.3.1 ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชว้ธิดีงัต่อไปนี้  

1) การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื  

2) การส่งหนังสอืเพื่อขอมตไิปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน  

19.3.2 วนัและเวลาในการด าเนินการรวมถงึวนัปิดสมุดทะเบยีนผุ้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อขอมตจิะเป็นไปตาม
วนัทีบ่รษิทัจดัการจะก าหนดขึน้โดยไม่ชกัชา้  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้วิธีการในการด าเนินการตามความเหมาะสม หรือวิธีการอื่นใดที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้ ในการขอมติจากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวม
จะไม่นับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดในบางกรณี เช่น กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุน
เกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับ
ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  

การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดให้ต้องไดร้บัมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน 
หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้อืว่า
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ 

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแย้งกบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อื
ว่ามตินัน้เสยีไป ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขขอ้ผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสทิธขิองผู้ถอืหน่วยลงทุน
อย่างมนีัยส าคญั ต้องไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนั
เกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่กรณี
ที่กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติม
ดงัต่อไปนี้ดว้ย  

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ให้ไดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อื
หน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ไดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน
ชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้  
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การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถอืว่าไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เมื่อด าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทนุแลว้ บรษิทัจดัการ
จะแจง้การด าเนินการดงักล่าว โดยตดิประกาศทีท่ีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัจดทะเบยีนเพิม่
จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน 

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

20.  ข้อก าหนดอ่ืนๆ : 

1.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมเีหตจุ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจ
กูย้มืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืไดต้่อเมือ่  

(1)  คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  

(2)  ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยู่ในชว่งเวลาอนัสัน้  

(3)  อตัราส่วนของการกูย้มืเงนิหรอืการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวตอ้งอยู่ในอตัราทีเ่หมาะสมต่อความจ าเป็นในการ
บรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  

(4)  การท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืตอ้งใชร้ปูแบบสญัญาทีเ่ป็นมาตรฐานตามทีส่ านกังาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชล้ายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ ค าสัง่ซื้อขาย
หน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดง
ตนเพื่อการท าธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชื่อของผู้
ถอืหน่วยลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจนับมตสิ าหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.  การควบรวมกองทุน 

การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็นการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้การจดัการของ
บรษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนั โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งพจิารณาถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมดว้ยความเป็นธรรม  

กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบัมติของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นโครงการและขอ้ผกูพนั ภายใตห้ลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  

1 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดับความเสีย่ง
ของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติเสียงข้างมากของ
โครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  

2 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสีย่ง
ของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมตพิเิศษของโครงการ
แต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  
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การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บรษิัทจดัการก าหนดรายละเอียดของโครงการ
จดัการกองทุนรวมใหม่ หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมที่รบัโอน (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้ขอมติ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบั
กองทุนเปิด หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด ใหบ้รษิทัจดัการ
ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย และ
หากได้รบัมติโดยเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า
ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิด
แล้ว ทัง้นี้โดยได้รบัยกเวน้ไม่ต้องปฏิบตัิตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดวธิปีฏบิตัใินการขอความเหน็ชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการ
จดัการกองทุนรวม  

ในการขอมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการจะส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นั
ก่อนวนัประชุม หรอืส่งหนังสอืขอมตล่ิวงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัทีก่ าหนดใหเ้ป็นวนัสุดทา้ย
ของการรบัหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ
เกีย่วกบัการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ใหช้ดัเจนไวใ้นหนังสอืนัดประชุม หรอืหนังสอืขอมติ
ดงักลา่ว  

 (1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุทีเ่ป็นปัจจุบนัก่อนการขอมตคิวบรวมกองทุน 
ซึง่จะตอ้งแสดงรายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จ านวน อตัรา
ผลตอบแทน (ถ้าม)ี มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรพัย์ตามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการที่ด าเนิน
ธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสุดท้ายของ
สปัดาหล่์าสุด และผลการด าเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม  

 (2) สรุปประเดน็เปรยีบเทยีบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน และ
ลกัษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมรีายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท
และวตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จาก
ผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย  

 (3) ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน  

 (4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

 (5) รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของ
กองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

 (6) การด าเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการ
จ่ายเงนิปันผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  

 (7) ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้จากการดงักล่าวทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผูถ้อื
หน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการช าระบญัช ี 

 (8) ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ 
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   3 ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อน
วนัทีก่ารควบรวมกองทุนแล้วเสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนไดม้อบหมาย
ให้บรษิัทจดัการด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอื
กองทุนรวมทีร่บัโอนได ้ 

 4 ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบ
รวมกองทุน บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวม
กองทุนรวมที่ไดร้บัไวแ้ล้ว หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิด
ประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้
ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บรษิัทจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัท าการ
สุดทา้ยของแต่ละสปัดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ า
การของบรษิัทจดัการและสถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนสามารถตรวจดไูด ้และจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรอืเพิ่มเติม
รายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว 

4. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการท าประกนัภยัความรบัผดิของ
บรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการจะเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ด้วยวธิขีอรบัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนั
เกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีบ่รษิทั
จดัการรูห้รอือาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้ นี้ หากมีเหตุจ าเป็นและ
สมควรบรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิัทจดัการราย
ใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทั
จดัการ บรษิัทจดัการจะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

5.  การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  

ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้
ในส่วนทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการ
ถอืหน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ให้มจี านวนไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักล่าว หรอืด าเนินการเลกิ
กองทุนรวมนัน้ทนัทีเว้นแต่เขา้ข้อยกเว้นตามที่ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยก์ าหนด  

6.  ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเขา้ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ว่าดว้ยเรื่องหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิัท  
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 จดัการ กรณียกเวน้ดงัต่อไปนี้ 

(1)  กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จ ากดัสดัส่วนส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

                 (ก)  กองทุนดงัต่อไปนี้ 

1.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

2.  กองทุนประกนัสงัคม 

3.  กองทุนการออมแห่งชาต ิ

4.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ

5.  กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

6.  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

7.  กองทุนอื่นใดทีส่ านักงานพจิารณาว่ามลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 

8.  กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

 (ข)  นิติบุคคลที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามวรรคหนึ่ง (1) (ก) ซึ่งไม่อยู่  
 ภายใตบ้งัคบัตอ้งเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล  

 (ค)  บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตโ้ครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุน  
 ในต่างประเทศของผู้ลงทุนที่มิได้มีสญัชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus   
 account) 

 (ง)   บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานเมื่อมเีหตุจ าเป็นและสมควร 

(2)  กรณียกเวน้ให้โดยผ่อนคลายสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน หรอืเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึ่งไดแ้ก่กรณี
ดงัต่อไปนี้  

(ก)  กองทุนรวมอีทเีอฟเฉพาะกรณีทีผู่้ถอืหน่วยลงทุนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที่
ไดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ  

“ผู้ลงทุนรายใหญ่” และ “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” ตามขอ้ (2) (ก) ให้หมายถึงผู้ลงทุนรายใหญ่และ
ผูด้แูลสภาพคล่องตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศทีเ่กี่ยวกบัการจดัตัง้และการจดัการกองทุนรวมอทีี
เอฟ  

(ข) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีที่มกีารรบัโอนเงนิจากกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ทัง้นี้ เฉพาะในส่วน  
ของหน่วยลงทุนทีร่องรบัการรบัโอนเงนิดงักล่าว  

“เงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี” ใหห้มายความดงันี้  

1. เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี  

2. เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น  

3. ผลประโยชน์อนัเกดิจากเงนิตาม 1. และ 2.  

      (ค) กรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2) (ก) และ (ข) ซึ่งเป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลา   
                       ตดิต่อกนัไม่เกนิหนึ่งปี เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากส านักงานเนื่องจากมเีหตุจ าเป็นและสมควรโดย  
                       พจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นส าคญั”  

(ง) กองทุนรวมทีจ่ะไดร้บัการยกเวน้ ตอ้งมลีกัษณะครบถว้นดงัต่อไปนี้  
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(1)  การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าขอ้จ ากดัการถอืหน่วย
ลงทุน ต้องมไิด ้เป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทัว่ไปทีพ่งึ
ไดร้บัจากการลงทุน เช่น เงนิปันผล หรอืสทิธอิอกเสยีง เป็นตน้  

(2)  มกีระบวนการที่ท าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรบัทราบถงึการมผีูถ้ือหน่วย
ลงทุนทีถ่อืเกนิกว่าขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบรหิารจดัการกองทุนรวม
หรอืการเลกิกองทุนรวมได ้

7.  ขอ้จ ากดัการโอน 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอื
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

8.  การท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (affiliated transaction) 

บริษัทจัดการอาจท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ
ในอนาคต 

9.  การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (soft commission) 

(1)  บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผู้ให้บรกิาร อนัเน่ืองมาจากการใช้
บรกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได้  แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มอียู่ในปัจจุบนัและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมทัง้  
“หลกัปฏิบตัิในการรบัผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินจากนายหน้าซื้อขาย
หลกัทรพัย์หรอืบรษิัทสมาชกิศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บรษิัทจดัการก าหนดไว ้
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะจดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและ
ประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

(2)  ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูล
เกี่ยวกับการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีที่เป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผย
ขอ้มลูดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย 

10. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรอืแก้ไขวิธกีารจดัส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ
รายงานต่างๆ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มลู หรอื
รายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื 
รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นตน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มลู หรอื
รายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิชน่ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร 
ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัส่งขอ้มลูผา่นระบบ
เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ หรอืการจดัส่งขอ้มลูผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นตน้ และ/หรอื
จดัส่งขอ้มลูใหใ้นรปูแบบขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดร้บั
ขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนครบถว้นแลว้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ส าหรบัหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทน
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทนุตามปกตไิด ้ 
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11.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 

1  พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ในหระเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาหรอืทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผูท้ีม่หีนังสอืเดนิทางของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2  นิตบิุคคล รวมถงึบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
รวมถงึสาขาของนติบิุคคลดงักลา่ว 

3  หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4  ผูล้งทุนซึง่ตดิต่อหรอืรบัขอ้มลู หรอืส่งค าสัง่เกีย่วกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืช าระ/รบัช าระเงนิ
เกีย่วกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิาทัง้นี้ รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ัง้อยู่
ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

5  กองทรพัยส์นิของบคุคลและนิตบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอื
ระงบัการสัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้มส าหรบัผูล้งทุนทีม่ี
ลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

 12. ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ไมม่ภีูมลิ าเนาในประเทศไทยและไมไ่ดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการกองทุน
รวมจะอา้งองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเป็นภูมลิ าเนาเพือ่การวางทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย ์

13.  ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษตี่างประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่
ต่อไปจะเรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคบัใช้วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดให้
สถาบนัการเงนิที่ไม่ใช่สญัชาติอเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) 
รายงานขอ้มลูเกี่ยวกบับญัชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบงัคบัตอ้งเสยีภาษใีหก้ับประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรฐัอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีใน
สหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรอืมไีวก้ับ FFI นัน้ นอกจากนี้ยงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศ
ก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มขีอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะ
รวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดใหต้้องเขา้ผกูพนัตนกบั
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าทีต่อ้งรายงานขอ้มลูและธรุกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาตอิเมรกินัและบุคคลที่มลีกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที ่FATCA ก าหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มูลลูกค้า
เพื่อหาความสมัพนัธ์ของลูกคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าทีใ่นการก าหนดใหลู้กคา้บางประเภท
ตอ้งจดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใต้ขอ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะ
ไดร้บัผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 

(1)  ต้องถูกหกัเงนิในอตัรา 30% ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย
ทรพัย์สนิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่ งจะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงนิลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สนิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-
thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริม่ต้น
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI 
ที่เขา้ร่วมผูกพนัตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ไชน่า-อนิเดยี-อนิโด อคิวติี ้   75 

ผู้รบัฝากทรพัย์สนิ ผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่าย
ดงักล่าวก่อนช าระใหก้บักองทนุรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝาก
ทรพัยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผกูพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA 
อาจจะปฏเิสธหรอืระงบัการท าธรุกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบักองทุนรวมหรอื
บรษิทัจดัการ ซึง่อาจท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืด าเนินการลงทุนได้
อย่างไมม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการ
ขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทนุรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษา
ประโยชน์ของผูอ้หน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผกูพนัตน
เพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการ
และกองทุนรวมสามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัภายใตข้อ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายตา่งประเทศ
ทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานของกองทนุ เช่น 
ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธิ
ในการด าเนินการดงันี้ 

(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการ
น าส่งขอ้มลู (เช่น ชื่อ ทีอ่ยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษขีองสหรฐัอเมรกิา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทุน
คงเหลอื จ านวนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นตน้)ทีม่อียูใ่นบญัชทีัง้หมดของผู้
ถอืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิจูน์
ทราบความเกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินัหรอื
การใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ทีก่ าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเมื่อขอ้มลูทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึน าส่งหลกัฐานเพื่อ
ยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลูกคา้สถาบนั
การเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพือ่ให้
กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบั
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรอืไม่
แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก าหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถอื
ว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการแจง้นี้แล้ว และ/หรอืได้
ด าเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  

(1)  ไม่รบัค าสัง่ซื้อ/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2)  ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และด าเนินการคนืเงนิลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดงักล่าว 
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(3)  ด าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4)  ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท าใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ
โดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม 
เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลกีเลีย่งมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนมกีารด าเนินการทีไ่ม่สอดคลอ้ง
ขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ 
ทีจ่่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบิตับิรษิทัจดัการจะเลอืก
ด าเนินการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็น
บุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด)เท่านัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามที่
บรษิทัจดัการไดส้งวนสทิธไิวข้า้งตน้ บรษิทัจดัการ(รวมถงึผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง) จะด าเนินการตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงั
หน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่นใดทีร่าชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

14.  สาระส าคญัของกองทุนรวมต่างประเทศ 

กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุนคอื CIMB-Principal China-India-Indonesia Equity Fund ดงัรายละเอยีด
ต่อไปนี้ 

ชื่อ                                     : CIMB-Principal China-India-Indonesia Equity Fund 

ประเภท                               : กองทุนหุน้ 

อายุโครงการ                         : ไม่ก าหนด 

ขนาดกองทนุทีอ่นุมตั ิ              : 300 ลา้นหน่วย 

สกุลเงนิของกองทุน                 : Ringgit Malaysia 

ซื้อขาย Dealing                     : ทุกวนั (ของวนัท าการของ Bursa Malaysia) 

บรษิทัจดัการ                         : Principal Asset Management Berhad (ประเทศมาเลเซยี) 

Sub-Advisor                         : Principal Pnb Asset Management Company Private Limited  

Principal Pnb Asset Management Company Private Limited ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็น sub-advisor และ
ไดร้บัการอนุมตัจิาก กลต ของมาเลเซยีเพื่อใหค้ าปรกึษาการลงทุนในหุน้และกฏระเบยีบในประเทศอนิเดยี 
โดยจะมกีารจดัท าการวจิยั และใหค้ าแนะน าในการเลอืกหุน้  

Trustee                                : Universal Trustee (Malaysia) Berhad 

Website                              : www.principal.com.my 

วนัครบรอบบญัช ี                   : 30 กนัยายน 
นโยบายการลงทุน                  : กองทุนมุ่งเน้นลงทุนในหุน้จดทะเบยีนทีจ่ดัตัง้หรอืมธีุรกจิหลกัใน    
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               ประเทศจนี อนิเดยี และอนิโดนีเซยี ทีใ่หผ้ลตอบแทนทีด่ใีนระยะกลางระยะ 
                                          ยาว หุน้ทีจ่ะลงทุนส่วนใหญจ่ะเป็นบรษิทัขนาดกลางและใหญท่ีม่โีอกาส 
                                          เตบิโตสงู ท่ามกลางการเตบิโตของประเทศจนี อนิเดยี อนิโดนีเซยี  

               กองทุน CIMB-Principal China-India-Indonesia Equity Fund จะ 
                                          ลงทุนประมาณ 70% ถงึ 98% ของมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธขิองกองทุนในหุน้ที่  
                                          จดัตัง้หรอืมธีุรกจิหลกัในประเทศจนี อนิเดยี และอนิโดนีเซยี และอย่างน้อย 
                                          2% ของมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธใินสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องเพื่อรกัษาสภาพ 
                                          คล่องของกอง สดัส่วนการลงทุนของกองขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจของ 
                                          ผูจ้ดัการกองทุนบนมมุมองเศรษฐกจิของแต่ละประเทศ กองทนุอาจลงทุน 
                                          ในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่น 
                                          เงนิโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเสีย่ง (hedging) ในกรณีทีส่ภาวะ 
                                          ทางเศรษฐกจิผนัผวน หรอืสถานการทางการเมอืงของประเทศทีล่งทุนไม ่
                                          ปกต ิเป็นตน้ 

             กองทุนสามารถลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนใน 
                                       ตลาด หลกัทรพัย ์(Unlisted securities) ไดไ้ม่เกนิ 10% และจะไม่ลงทุนใน
             หรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก  
                                       (issue/issuer) ต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non-investment grade) 

อายุโครงการ                         : ไม่ก าหนด 

วนัจดัตัง้กองทุน                     : 11 กมุภาพนัธ ์2553 

การจ่ายเงนิปันผล                   : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม 

ค่าสมคัร (Application Fees)     : ไม่เกนิรอ้ยละ 5.5 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

ค่าถอนหน่วย                         : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.0 ของมลูคา่หน่วยลงทุน        

ค่าบรหิารจดัการกองทุน           : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.8 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) 

(management fee) 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี : 0.08% ต่อปี (รวม local custodian fee แต่ไม่รวม foreign   
                                                 custodian fee) 

หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่              : www.principal.com.my 

ความเสีย่งทัว่ไปของการลงทุนในกองทุน CIMB-Principal China-India-Indonesia Equity Fund 

1)   ไม่รบัประกนัผลตอบแทน 
นักลงทุนควรตระหนักว่าไม่มกีารรบัประกนัผลตอบแทนการลงทนุในกองทุน CIMB- CIMB-Principal 
China-India-Indonesia Equity Fund อย่างไรกต็ามผูจ้ดัการกองทุนจะบรหิารจดัการเพื่อลดความเสี่ยง
ของกองทุน 

 2)  ความเสีย่งของตลาดทัว่ไป  
การซื้อขายหลกัทรพัย ์จะถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด เช่น 
• เศรษฐกจิโลก เศรษฐกจิภมูภิาค และเศรษฐกจิประเทศ  
• นโยบายของรฐับาล  
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• การเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบีย้ 
• ความรูส้กึของนักลงทุนต่อตลาด (sentiment) 
• เหตุการณ์ภายนอก เช่น สงคราม ภยัธรรมชาต ิ 
ปัจจยัเหล่านี้อาจท าใหร้าคาหลกัทรพัยท์ีล่งทุนมคีวามผนัผวน และส่งผลกระทบต่อมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธิ
ของกองทุน และผลตอบแทนของกองทุน ผูจ้ดัการกองทุนจะพยายามลดความเสีย่งของตลาดโดยจะมี
การทบทวนแนวโน้มของเศรษฐกจิเพื่อไมใ่หค้วามสมัพนัธ์ (correlation) ระหว่างการลงทุนของกองทุน
กบัตลาดสงูเกนิไป 

 3)  ความเสีย่งทีไ่ม่ปฏบิตัติามกฏระเบยีบ 
ความเสีย่งนี้เกดิจากลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามกฏหมาย ขอ้ปฏบิตั ิและนโยบายภายใน การไม่ปฏบิตัติามกฏ
อาจท าใหม้ลูค่าของหน่วยลงทุนลดลง บรษิทัจดัการลงทุนจะพยายามท าใหค้วามเสีย่งนี้ลดลงโดยการมี
ระบบควบคมุภายในทีร่ดักุมและระบบการตรวจสอบทีด่ ี

 4)   ความเสีย่งของอตัราเงนิเฟ้อ 
ความเสีย่งของอตัราเงนิเฟ้อคอืความเสีย่งทีพ่ลงัการซื้อ (purchasing power) ของนักลงทุนลดลงจาก
การขึน้ของราคาสนิทรพัย ์เน่ืองจากเงนิเฟ้อท าใหม้ลูค่าผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิลดลง ความเสีย่งนี้สามารถ
ท าใหล้ดลงไดโ้ดยการลงทุนในสนิทรพัยท์ีใ่หผ้ลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิเป็นบวก 

 5)  ความเสีย่งของการกูย้มืเงนิ  
ถา้นักลงทุนไดกู้ย้มืเงนิเพื่อมาลงทุนในหน่วยลงทุน นักลงทุนตอ้งท าความเขา้ใจว่า  
• การยมืเงนิอาจท าใหเ้กดิก าไรหรอืขาดทุน 
• ถา้มลูค่าของหลกัทรพัยล์งทนุลดลงกว่าทีก่ าหนด สถาบนัการเงนิอาจแจง้ใหน้ักลงทุนเพิม่หลกัทรพัย์

ประกนั หรอืลดจ านวนกู ้
• ตน้ทุนการยมือาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัความผนัผวนของดอกเบีย้ 
• ความเสีย่งของการใชเ้งนิกูข้ ึน้อยู่กบัเป้าหมายลงทุนของนักลงทนุ ทศันคตขิองการลงทุน และสถานะ

ทางการเงนิของนักลงทุน 
ความเสีย่งเฉพาะของการลงทุนในกองทุน CIMB-Principal China-India-Indonesia Equity Fund 
1)   ความเสีย่งของหุน้แต่ละตวั (Stock specific risk) 

ความผนัผวนของราคาหุน้แต่ละตวัอาจส่งผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน อย่างไรกต็ามกองทุน
พยายามลดความเสีย่งนี้โดยกระจายการลงทุนในหุน้หลายประเภท (wide portfolio of investment) 

 2)  ความเสีย่งของประเทศ (Country risk) 
การลงทุนในหุน้ต่างประเทศ อาจไดร้บัความเสีย่งจากการลงทุนในประเทศนัน้ๆ เช่น สภาวะเศรษฐกจิ 
การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายตา่งประเทศ เพื่อลดความเสีย่งนี้ผูจ้ดัการกองทุนจะเลอืกลงกระจายลงทุน
ในหุน้หลายประเทศ 

 3)  ความเสีย่งของค่าเงนิ (Currency risk) 
ความเสีย่งของค่าเงนิทีเ่กดิจากการลงทุนในสกุลเงนิต่างประเทศ ถา้ค่าเงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนค่า 
มลูค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง  ผูจ้ดัการกองทุนสามารถใช ้2 วธิเีพื่อลดความเสีย่งของ
ค่าเงนิคอื  
1.  กระจายการลงทุนหุน้ในสกุลเงนิต่างประเทศหลายสกุล (diversification)  
2.  ท าการปิดความเสีย่งค่าเงนิ (hedging) เมื่อจ าเป็น 

 4)  ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง (Liquidity risk) 
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ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง คอืความยากทีร่าคาหุน้ทีม่กีารซื้อขายทีห่รอืใกลร้าคาตลาด ซึง่ขึน้อยู่กบั
ปรมิาณหุน้ในตลาด ถา้บรษิทัทีล่งทุนมปัีญหาสภาพคล่อง ราคาหุ้นอาจมกีารขายทีถู่กกวา่ราคาตลาด 
และอาจกดมลูค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกอง เพื่อลดความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง ผูจ้ดัการกองทุนจะ
ลงทุนในหลกัทรพัยท์ีป่รมิาณซื้อขายทีส่งู  

21.  การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด : 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปลีย่นให้
บรษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้า่ไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได ้ทัง้นี้ 
หากมเีหตจุ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืก
บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะค านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีทีม่คี่าใชจ้า่ย
เกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการ
ไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมตอ่ไป 

22.  ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บรษิัทจดัการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บรษิทัจดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่
ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรอืแย้งกับหลกัเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 
โดยผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การ
ลงนามในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จดัการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามขอ้ก าหนดใน
โครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั
จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
ต่างๆ ในรอบปีปฏทินิ ไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิต้ี 

ตัง้แต่วนัท่ี  1 พฤศจิกายน 2561  ถึงวนัท่ี  31 ตุลาคม 2562 
 

Principal Asset Management Berhad (ประเทศมาเลเซยี) 
           

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ี ่บรษิทั
จดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) และส านักงาน ก.ล.ต. 
(www.sec.or.th)  

 

 
รายช่ือผู้จดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิต้ี 

 
                                  1.  นายวนิ พรหมแพทย,์ CFA 
                                  2.  นายวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA 
                                  3.  น.ส.วริยิา โภไคศวรรย์ 
                                  4.  นายปณิธ ิจติรโีภชน์ 
                                  5.  นายธนา เชนะกุล, CFA 
                                  6.  นายวรุณ ทรพัยท์วกุีล 
                                  7.  นายประพจน์ อ้วนเจรญิกุล 

 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ดัการกองทุนทัง้หมดไดท้ี ่website ของบรษิทัจดัการ 
(www.principal.th) 

 
รายงานรายละเอียดการรบัค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการ

ลงทุน 
- ไม่มี - 

 
รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

ของธรุกิจกองทุนรวม 
- ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) - 

ค่านายหน้าทัง้หมดจากการท่ีบริษทัสัง่ซ้ือขายหลกัทรพัยฯ์ 
- ไม่ม ี- (เป็นการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน) 

http://www.sec.or.th/
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


