
 
 
 
 
 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เยอรมนั อิควิต้ี, CIMB - Principal German Equity Fund (ช่ือย่อ : CIMB -
PRINCIPAL GEQ) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนหลกัมีการลงทุนกระจกุตวัในประเทศเยอรมนั ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมนั อิควิต้ี ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) ในรปูแบบ
สกลุเงินยูโร ดงันัน้ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมนั อิควิต้ี อาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ดงันัน้ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบัก าไรจาก
อตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินทุนเร่ิมแรกได้  

• กองทุนน้ี มีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวม/
เปิดน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่า       
ผู้ลงทุนทัว่ไป 

• เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนในประเทศเยอรมนั ดงันัน้ กองทุนจึงมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง และสงัคมของประเทศเยอรมนั และประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัทรพัย์ท่ีกองทุนหลกัลงทุน และมีความเส่ียงท่ี
ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาใน
ประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รบัคืนเงิน ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้ลงทุนควรศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบ
อย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจลงทุน    

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อย
กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ ดงันั ้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับ
วตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือชี้ชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สามารถด ารงสินทรพัย์สภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมี
ข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึง
ความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย
นัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 4 ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
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ค าจ ากดัความ  
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บรษิทัจดทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัอนุญาต 
ใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยก์รุงเทพ  

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

วนัท าการ  หมายถงึ วนัเปิดท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  

วนัท าการซือ้ขาย  หมายถงึ วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีก่ าหนด
ในรายละเอยีดโครงการ ยกเวน้ วนัหยุดตามทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และหรอืวนัที่
บรษิทัจดัการไมข่ายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และหรอื วนัที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศใหบ้รษิทัจดัการ
หยุดรบัค าสัง่รบัซือ้คนื และหรอืวนัหยุดท าการของ
ประเทศของกองทุนหลกั และหรอืวนัท าการของประเทศ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และหรอืวนัท าการที่
บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซือ้
ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี ตามทีก่ าหนดใน
รายละเอยีดโครงการ 

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หมายถงึ ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกทีก่ าหนดใน
หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั 

กองทุนหลกั                                        หมายถงึ กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนน าเงนิสว่นใหญ่ไปลงทุน 

แกไ้ขราคายอ้นหลงั                               หมายถงึ แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วย
ลงทุนทีถู่กตอ้งโดยแกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคา
หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งจนถงึปัจจุบนั 
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การชดเชยราคา  หมายถงึ การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรอื
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีม่รีาคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
หรอืการจ่ายเงนิซึง่มมีูลค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคา
หน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุน 

บรษิทัย่อย  หมายถงึ บรษิทัจ ากดัทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถอืหุน้ไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษิทัจ ากดันัน้  

กจิการ  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์
หรอืบรษิทัมหาชน จ ากดั  

สถาบนัการเงนิ  หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบีย้เงนิให้
กูย้มืของสถาบนัการเงนิ และธนาคารอสิลามแห่ง
ประเทศไทย 

สมาคม  หมายถงึ สมาคมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาต
และจดทะเบยีนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท าการสง่เสรมิและพฒันาธุรกจิ
หลกัทรพัยป์ระเภททีเ่กีย่วกบัการจดัการลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ 

ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคาร
พาณิชย ์

กลุ่มกจิการ หมายถงึ บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภา
วชิาชพีบญัชกี าหนดใหจ้ดัท างบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตาม
กฎหมายว่าดว้ยธนาคารแหง่ประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี หมายถงึ กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ัง้ขึน้เพื่อสง่เสรมิการพฒันาตลาด
พนัธบตัรสกุลเงนิทอ้งถิน่ในภมูภิาคตามโครงการจดัตัง้
กองทุนพนัธบตัรเอเชยีระยะทีส่อง (Asian Bond Fund 2) 
ตามมตขิองทีป่ระชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชกิ Executives 
Meeting of East Asia and Pacific Central Banks 
(EMEAP) 

กองทุนรวมวายุภกัษ ์ หมายถงึ  กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2546 
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กองทุน AI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทีม่ใิช่รายย่อย (Accredited Investor 
Mutual Fund) 

กองทุน Buy & Hold หมายถงึ  กองทุนรวมทีมุ่่งเน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิที่
ลงทุนไวจ้นครบก าหนดอายขุองทรพัยส์นิ หรอืครบอายุของ
รอบการลงทุนของกองทุนรวม หรอืครบอายขุองกองทุนรวม 

กองทุน CIS  ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็น
โครงการลงทุนแบบกลุ่ม (Collective Investment Scheme)  
ทัง้นี้ ไมว่่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอื
รปูอื่นใดแต่ไม่รวมถงึกองทุน Property และกองทุน iInfra ที่
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

กองทุน Infra หมายถงึ  รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้ง
พืน้ฐานของประเทศต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก ่

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่า
ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุน
ในลกัษณะท านองเดยีวกบักองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน
ตาม 1.  ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะ
จดัตัง้ในรปูบรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน LTF หมายถงึ  กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน Property หมายถงึ  กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งอยูใ่นรปูแบบ 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร
จดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมาย   
     ว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  Foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  
(Ultra AcCredited Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง หมายถงึ  การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็น
คู่สญัญาใน Derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
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1.  ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็ก าไร 
     (Speculate) 

2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3.  เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของ 
ทรพัยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 

4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่า 

เงนิฝาก 

หมายถงึ  ทรพัยส์นิดงันี้ 

1.  เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอื
ตราสารอื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัเงนิฝาก  

2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคาร
ออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ  ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะ
ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัเงนิฝาก โดยคู่สญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผู้
ฝากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคู่สญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงได้
กบัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จ านวน ณ เวลาใด ๆ 

ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ  ดชันีทีจ่ดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หมายถงึ  ตราสารทางการเงนิทีม่เีงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

ตราสารภาครฐัไทย หมายถงึ  ตราสารดงันี้ 

1.  ตัว๋เงนิคลงั   
2.  พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.   

3.  พนัธบตัร B/E P/N ศุกกู หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลงั
หรอืกองทุนฟ้ืนฟูเป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

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

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

ตลาดซือ้ขาย หมายถงึ  ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพื่อการซือ้ขาย
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หลกัทรพัยต่์างประเทศ หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

1.  มกีารรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอ
ซือ้หลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 

2.  มกีารก าหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่ก าหนด
เกีย่วกบัวธิกีารในการซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการ
ล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชดุ้ลยพนิิจในการจดัการ
ซือ้ขายเป็นประการอื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมที่
จะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ  ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ  บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการ
จดัการกองทุนรวม หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการ
อนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้น SET 

บรษิทัย่อย หมายถงึ  บรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบ
การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท า
และเปิดเผยล่าสดุ  ทัง้นี้ หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณา
ตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

บรษิทัใหญ่ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบ
การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท า
และเปิดเผยล่าสดุ  ทัง้นี้ หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณา
ตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

แบบ Filing หมายถงึ  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

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

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ  ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการช าระหนี้ตามตราสารทางการเงนิใน
ฐานะผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผู้
ค ้าประกนั แลว้แต่กรณี 

หน่วย CIS หมายถงึ  หน่วยของกองทุนอยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี้  
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1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ 
     คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร 
จดัการ 
     กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 
     ทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  
     และกองทุนสว่นบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย Infra หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่
อยู่ในรปูแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย  
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่า
ดว้ย ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมาย ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุน
ในลกัษณะ ท านองเดยีวกบักองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 
1. ทัง้นี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย Property หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่
ในรปูแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร
จดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมาย 
    ว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  Foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ  หุน้กูท้ีม่กี าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อก
หุน้กู ้

B/E หมายถงึ  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ  ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีที่
มกีารเผยแพร่อย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการ
ลงทุนของกองทุนนัน้ 

CIS Operator หมายถงึ  บคุคลดงันี้ 

1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์หรอื 

2.  ผูท้ าหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการ
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ทีล่งทุน 

Counterparty Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีคู่่สญัญา 

CRA หมายถงึ  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ที่
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน เวน้แต่ทีก่ าหนดไวเ้ป็น
การเฉพาะในภาคผนวก 5 สว่นที ่5 

Credit Derivatives หมายถงึ  Derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้น
เครดติของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจาก
คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งไปยงัคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งตาม
มาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งซึง่มภีาระผกูพนัที่
จะตอ้งช าระเงนิใหแ้กคู่่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเมื่อเกดิเหตุการณ์
ทีม่ผีลต่อการช าระหนี้ (Credit Event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บั
การประกนัความเสีย่ง จะไดร้บัผลตอบแทนหรอื
ค่าธรรมเนียมส าหรบัการมภีาระผกูพนัดงักล่าว 

Credit Event หมายถงึ  เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตามที่
ระบุในขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

Credit Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิ
ความสามารถในการช าระหนี้ตามตราสารหรอืสญัญา 

Currency Risk หมายถงึ  ความเสีย่งดา้น FX 

Delta หมายถงึ  อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอื
สญัญา กบัราคา Underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่
กรณี 

Derivatives หมายถงึ  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

Derivatives on Organized Exchange หมายถงึ  Derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives 

Discount Rate หมายถงึ  อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช ้
ในการค านวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ  ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

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

FX หมายถงึ  อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS หมายถงึ  ประเทศกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong 
Subregion) ซึง่ไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีน
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มาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และสาธารณรฐั
ประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

Group Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกจิการ โดยการน า
อตัราสว่นการลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการมา
ค านวณรวมกนั 

Guarantor Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง 
ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั 

International Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัท า Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
ระหว่างประเทศ 

Investment Grade หมายถงึ  Credit Rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

IOSCO หมายถงึ  International Organization of Securities Commissions 

IPO หมายถงึ  การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก 
(Initial Public Offering) 

Issue Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

Issuer Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

Market Price หมายถงึ  มลูค่าตามราคาตลาด 

MF หมายถงึ  กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF หมายถงึ  กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

National Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัท า Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
ภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ  มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

Net Exposure หมายถงึ  มลูค่าการลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไมว่่าเป็นการลงทุนโดยตรง
หรอืโดยออ้มผ่านการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่ห้
ผลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กบัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุน
มคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

Non-retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภท
สถาบนั ซึง่อยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

Notional Amount หมายถงึ  มลูค่าตามหน้าสญัญาของ Derivatives 

Obligation หมายถงึ  ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม Credit 
Derivatives อา้งองิถงึ (Obligation Category & Obligation 
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Characteristics) 

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

OTC Derivatives หมายถงึ  Derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives  

P/N หมายถงึ  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

Portfolio Duration หมายถงึ  อายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการค านวณ 
ค่าตามมาตรฐานสากล 

Product Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ 

PVD หมายถงึ  กองทุนส ารองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

Regulated Market หมายถงึ  ศนูยก์ลางทีจ่ดัช่องทางการสือ่สารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กดิการ
เจรจาต่อรองซือ้ขายตราสารระหว่างกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลู
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดงักล่าวอยู่
ภายใตก้ารก ากบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่ าหน้าที่
ก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะท านอง
เดยีวกบัหลกัทรพัย ์

Repo หมายถงึ  ธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (Repurchase 
Agreement) 

Retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทัว่ไป (Retail Mutual Fund) 

Reverse Repo หมายถงึ  ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repurchase 
Agreement) 

SBL หมายถงึ  ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 
(Securities Borrowing and Lending) 

Securities Lending หมายถงึ  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

SET หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

Share Warrants หมายถงึ  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

Single Entity Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอื
คู่สญัญา 

SIP หมายถงึ  Specific Investment Products 

SN หมายถงึ  ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

Sovereign Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตรา
สารมถีิน่ทีอ่ยู่ ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินดั
ช าระหนี้ของรฐับาลของประเทศนัน้ 
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TBMA หมายถงึ  สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
Association) 

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

TSR หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้
(Transferable Subscription Right) 

Underlying หมายถงึ  สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

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

1.1 ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เยอรมนั อคิวติี ้ 

1.2 ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal German Equity Fund   

1.3 ชื่อย่อ : PRINCIPAL GEQ  

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

1.6. การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด  

1.7. อายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

1.8. อายุโครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : ไม่ก าหนด 

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่ก าหนด 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้
หรอืหลงัจากสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยจะพจิารณาช าระเงนิคนื
ใหก้บัผูล้งทุน โดยไม่น าทรพัยส์นิทีจ่ าหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีน ในกรณีที่  

(ก) บรษิัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรอืไม่มีตราสารที่
สามารถลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงในเรื่องกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ  

(ค) กรณีทีไ่ม่สามารถลงทุนในกองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) ได ้หรอืไม่สามารถสรรหา และ/
หรอืลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ทีม่นีโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และ/หรือนโยบาย
การลงทุนของโครงการไดเ้หมาะสม  

(ง) กรณีทีก่องทุนรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพยีงพอต่อการจดัตัง้กองทุนเพื่อ
สง่เงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 

(จ) กรณีมเีหตุใหเ้ชื่อว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

ทัง้นี้ ในกรณียุติการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกบรษิัทจดัการจะรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้
กองทุนสิน้สดุลงในวนัทีแ่จง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2.  จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอ
ขาย :  

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

2.2. เงื่อนไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิัทจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวน
เงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิ 300 ลา้นบาท  
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ทัง้นี้ กรณีทีบ่รษิทัจดัการ สามารถขายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจ านวนเงนิโครงการกองทุนแลว้ บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อื
หน่วยทราบล่วงหน้า 

2.3. มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10 บาท  

2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท  

2.6. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 5,000 บาท  

2.7. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 5,000 บาท 

2.8. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ก าหนด 

2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ก าหนด 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จ านวนมูลค่าขัน้ต ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถา้ม)ี ใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ 
หรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครอง
หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อ
เป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรือเปลีย่นแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อและ/
หรอืขายคนืหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยแลว้ เพื่อรองรบัรายการส่งเสรมิการ
ขายหรอืบรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กบั
ดุลยพินิจของบรษิัทจดัการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และ/
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการ
ลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

โครงการมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนไทยที่ต้องการกระจายการลงทุ นไปยัง
หลกัทรพัยต่์างประเทศ เพื่อไดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสมตามนโยบายการลงทุน ทัง้นี้ ผูล้งทุนควรมคีวามเขา้ใจ
และสามารถยอมรบัความเสีย่งของการลงทุนในต่างประเทศได ้ 

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารแห่งทุน  

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

- กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

- ชื่อกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) 
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- กองทุนหลกัจดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศ : เยอรมนั (Germany) 

- เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ  

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : ไม่ม ี 

3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงค์ของการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า : ที่มิได้มีวตัถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-
Hedging)  

มนีโยบายการลงทุนใน Derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น 

3.6.2 วธิกีารในการค านวน Global Exposure Limit : Commitment approach 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน 

3.8. กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวตามดชันีชีว้ดั และในบาง
โอกาสอาจสรา้งผลตอบแทนสงูกว่าดชันีชีว้ดั  

3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) :   

1.ดชันี DAX สดัสว่น (%):100.00 

หมายเหตุ 

การลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรยีบเทยีบกบัตวัชีว้ดัของกองทุนหลกัคือ ดชันี DAX® ในรูปสกุลเงนิยูโร ปรบั
ดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบเท่าค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน ซึ่งดชันีชี้วดัดงักล่าวเป็นแบบ 
TRI (Total Return Index) 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชี้วดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม 
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชี้วดั
ดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลใน
การตดัสนิใจลงทุนได ้

อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคม
บรษิัทจดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐานการ
วดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรียบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวั
ดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลง
ดงักล่าวให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ ภายในเวลาทีผู่้ลงทุน
สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11.รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  
กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มนีโยบายการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
เพยีงกองทุนเดยีวคอื กองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน (Feeder Fund)  กองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) 
มวีตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพื่อสรา้งผลตอบแทนของกองทุนใหใ้กลเ้คยีงกบัผลตอบแทนของดชันี DAX® ซึง่เป็น
ดชันีทีส่ะท้อนผลการด าเนินงานของบรษิทัที่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดและมมีูลค่าการซือ้ขายมากทีสุ่ดที่จดทะเบยีนซื้อ
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ขายในตลาดหลกัทรพัย์  แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนั จ านวน 30 บรษิัท โดยใช้กลยุทธ์การบรหิารจดัการ
ลงทุนแบบ Passive เป็นหลัก ดังนัน้ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของกองทุนจะคล้อยตามการ
ปรบัเปลีย่นน ้าหนกัการลงทุนของดชันี DAX® ซึง่เป็นตวัชีว้ดัของกองทุน นอกจากนี้ กลยุทธก์ารบรหิารจดัการ
ลงทุนแบบ Passive และการซือ้ขายหลกัทรพัยอ์าจก่อใหเ้กดิค่าธรรมเนียมการบรหิารกองทุนและค่าธรรมเนียม
การท ารายการแก่กองทุนดังกล่าว กองทุนนี้ บริหารและจัดการโดย BlackRock Asset Management 
Deutschland AG ทัง้นี้ กองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) จะลงทุนใน 
a) หลกัทรพัย ์ตาม Capital Investment Act Section 193 KAGB 
b) ตราสารหนี้ตลาดเงนิ ตาม Capital Investment Act Section 194 KAGB 
c) เงนิฝากธนาคาร ตาม Capital Investment Act Section 195 KAGB 
d) ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ ตาม Capital Investment Act Section 197 KAGB 
e) หลกัทรพัยอ์ื่นๆ ตาม Capital Investment Act Section 198 KAGB 
f) หน่วยลงทุน ตาม Capital Investment Act Section 196 KAGB 
ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) โดยเฉลีย่
ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ส าหรบัสว่นทีเ่หลอืกองทุนอาจลงทุนใน
หลกัทรพัย ์ตราสารทางการเงนิอื่นๆ ตลอดจนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น 
ในเบือ้งต้นนี้กองทุนจะลงทุนเป็นสกุลยโูร แต่ต่อไปอาจเปลีย่นเป็นสกุลเงนิอื่นได ้บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธิ
ในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงนิซื้อขายในกองทุนหลกัตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม และบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 30 วนัผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท
จดัการ 
ในส่วนที่เหลอืจากการลงทุน บรษิัทจดัการอาจลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสาร
กึ่งหนึ้กึ่งทุน และ/หรอืเงนิฝาก และ/หรอืบตัรเงนิฝากทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ รวมทัง้อาจมีไว้ซึ่ง
หลกัทรพัยอ์ื่นหรอืทรพัยส์นิอื่น และ/หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) และ เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) โดยขึน้อยู่กบั
ดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน     ซึง่พจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
เช่น ทศิทางของค่าเงนิ, ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นต้น อย่างไรกต็ามหากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณา
ว่า การป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรอืท าให้ผู้ถื อหน่วย
ลงทุนเสยีประโยชน์ทีอ่าจไดร้บั ผูจ้ดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้
ทัง้นี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
แฝง (Structured Note) รวมถงึตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ต ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (unRated 
Securities) และตราสารทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) 
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-
Investment Grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นัน้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้ 
ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
กฎเกณฑ์การลงทุนซึง่กระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลงั บรษิัทจดัการจะด าเนินการปรบั
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นโยบายการลงทุนดงักล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก าหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) ของกองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF 
(DE) ทีล่งทุนอยู่ในปัจจุบนัไดใ้นกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าชนิดหน่วยลงทุนอื่นในกองทุนหลกัเหมาะสมมากกว่า 
และผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัประโยชน์มากกว่าหน่วยลงทุนชนิดเดมิโดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยแลว้  
อนึ่ง ในกรณีที่การลงทุนในกองทุนในกองทุนหลักนี้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่ อจากการได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุนดังกล่าว ไม่
เหมาะสมอกีต่อไป เช่น กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มี
นโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยส าคัญ หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุน
ต่างประเทศลดลงอย่างมนีัยส าคญั จนอาจมผีลกระทบต่อการลงทุนหรอืค่าใช้จ่าย หรอืการลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสอืชีช้วนหรอืโครงการ หรอืเมื่อกองทุนต่างประเทศกระท าความผดิรา้ยแรงตาม
ความเหน็ของหน่วยงานทีก่ ากบัดูแลกองทุนต่างประเทศ หรอืเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบทีส่่งผลต่อการ
ด าเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกันและตอบสนอง
นโยบายการลงทุนของกองทุน กล่าวคือ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลต่อกองทุนหลกั (Master 
Fund) และ/หรอืบรษิทัจดัการ หรอืในกรณีทีม่กีองทุนอื่นทีม่นีโยบายใกลเ้คยีงกนั และบรษิทัเหน็ว่าการยา้ยไป
ลงทุนในกองทุนดงักล่าวเป็นผลดต่ีอผลการด าเนินงานโดยรวมของกองทุนหรอืเอือ้ประโยชน์ต่อการลงทุนใน
ต่างประเทศของกองทุน และเป็นผลประโยชน์ของ    ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิราณา
เปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรอืกองทุนหลกั (Master Fund) เป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได้ ตาม
ดุลพินิจของบริษัทจดัการ โดยถือว่าได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยแล้ว ซึ่งในการพิจารณาลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศนัน้ บรษิทัจัดการจะพจิารณาโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกั ทัง้นี้ บรษิัท
จดัการจะมหีนงัสอืแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกว่า 30 วนั ก่อนทีจ่ะน าเงนิไปลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศอื่น อย่างไรก็ตามหากบรษิัทจดัการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่น ใดที่มีนโยบาย
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ บรษิทัจดัการอาจยกเลกิกองทุน หรอืด าเนินการขอมตจิากผู้ถอืหน่วย
ลงทุนเพื่อเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุนกไ็ด ้ 
ในกรณีเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ และปรากฎว่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางทีก่องทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอรไ์ปลงทุนมกีารลดลง 
(1) มฐีานะการลงทุนสทุธขิองกองทนุต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชน้ีอยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิ

สทุธขิองกองทุนรวมหน่วยลงทนุหรอืกองทุนรวมฟีดเดอร ์
(2) มฐีานะการลงทุนสุทธใินหน่วยของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชตีัง้แต่รอ้ยละ 80 ขึน้ไปของ

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ โดยกองทุนต่างประเทศไม่มี
วตัถุประสงคก์ารลงทุนในท านองเดยีวกบักองทุนรวมดชันีหรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ 

การลดลงของมลูค่าทรพัยส์นิใหห้มายความถงึการลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
(1) มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกนิกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทาง 
(2) ยอดรวมของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางดงักล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใด

ตดิต่อกนัคดิเป็นจ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางนัน้ 
    เงื่อนไข ในกรณีทีก่องทุนหลกัมมีลูค่าทรพัยส์นิสทุธลิดลงในลกัษณะดงักล่าวบรษิทัจดัการด าเนินการ

ดงัต่อไปนี ้
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(1) แจง้เหตุทีก่องทุนหลกัมมีลูค่าทรพัยส์นิลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการขอบรษิทัจดัการกองทุนรวม 
โดยค านึงถงึประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมใหส้ านกังานและผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทุนปลายทางที่ปรากฎเหตุ 

(2) ปฎบิตัติามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันบัแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลู
ของกองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

(3) รายงานผลการด าเนินการใหส้ านกังานทราบภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ 
(4) เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ีส่นใจจะลงทุนเพื่อใหผู้ท้ีส่นใจจะ

ลงทุนรบัรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการให้
บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย   

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะด าเนินการใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการ
ดงักล่าว 
ทัง้นี้ ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (2) บรษิทัจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านกังาน 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิใ์นกรณีทีม่กีารด าเนินการเปลีย่น/โอนยา้ย/เลกิกองทุน กองทุนจะยกเวน้ไม่น า
เรื่องการลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิในต่างประเทศ (Offshore Investment) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน มาบงัคบัใชใ้นช่วงด าเนินการคดัเลอืก และ/หรอื 
เตรยีมการลงทุน และ/หรอื เลกิกองทุนดงักล่าวหากเกดิกรณีใด ๆ ทีท่ าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถ
ด าเนินการคดัเลอืกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดมิได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ด าเนินการเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม โดยจะด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเ่หลอือยู่ของ
กองทุน เพื่อคนืเงนิตามจ านวนทีร่วบรวมไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายและส ารองค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งของกองทุน (ถา้
ม)ี ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทุนทีถ่อืครองต่อจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้
ทัง้หมดของกองทุน 
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิใ์นกรณีที่มกีารด าเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย/เลกิกองทุน กองทุนจะยกเว้นไม่น า
เรื่องการลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งทรพัยส์นิในต่างประเทศ (Offshore Investment) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงด าเนินการคัดเลือก และ/หรือ 
เตรยีมการลงทุน และ/หรอื เลกิกองทุนดงักล่าว 
 
รายละเอยีดกองทุนหลกั  
กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุน คอื iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) มรีายละเอยีดต่อไปนี้ 
ชื่อกองทุน  : iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) 
ประเภท  : กองทุนรวมอทีเีอฟ (Exchange Traded Fund) 
อายุโครงการ  : ไม่ก าหนดอายุโครงการ 
วนัจดัตัง้กองทุน  : 27 ธนัวาคม 2543  
จดทะเบยีนประเทศ : ประเทศเยอรมนั 
สกุลเงนิของกองทุน  : EUR 
วนัท าการซือ้ขาย  : ทุกวนัท าการของธนาคารในเยอรมนั หรอืตามที่ผู้จดัการกองทุนและผู้ดูแล

ผลประโยชน์  ตกลง  
บรษิทัจดัการ   : BlackRock Asset Management Deutschland AG 
Custodian : State Street Bank GmbH 
การจ่ายเงนิปันผล : ไม่มกีารจ่ายเงนิปันผล 
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นโยบายการลงทุน  : กองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) มวีตัถุประสงคใ์นการลงทุน
เพื่อสรา้งผลตอบแทนของกองทุนใหใ้กลเ้คยีงกบัผลตอบแทนของดชันี DAX® 
ซึ่งเป็นดชันีที่สะท้อนผลการด าเนินงานของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมี
มูลค่าการซื้อขายมากที่สุดที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์  แฟรงค์
เฟิร์ต ประเทศเยอรมนั จ านวน 30 บรษิัท โดยใช้กลยุทธ์การบรหิารจดัการ
ลงทุนแบบ Passive เป็นหลกั ดงันัน้ การตดัสนิใจซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์อง
กองทุนจะคลอ้ยตามการปรบัเปลีย่นน ้าหนกัการลงทุนของดชันี DAX® ซึง่เป็น
ตวัชีว้ดัของกองทุน นอกจากนี้ กลยุทธก์ารบรหิารจดัการลงทุนแบบ Passive 
และการซือ้ขายหลกัทรพัยอ์าจก่อใหเ้กดิค่าธรรมเนียมการบรหิารกองทุนและ
ค่าธรรมเนียมการท ารายการแก่กองทุนดงักล่าว กองทุนนี้บรหิารและจดัการ
โดย BlackRock Asset Management Deutschland AG 

 ทัง้นี้ กองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)  จะลงทุนใน 
 a)  หลกัทรพัย ์ตาม Capital Investment Act Section 193 KAGB 
 b)  ต ราส ารห นี้ ต ล าด เงิน  ต าม  Capital Investment Act Section 194   

     KAGB 
 c)  เงนิฝากธนาคาร ตาม Capital Investment Act Section 195 KAGB 
 d)  ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน  ตาม Capital Investment Act Section  

     197 KAGB 
 e)  หลกัทรพัยอ์ื่นๆ ตาม Capital Investment Act Section 198 KAGB 
 f)  หน่วยลงทุน ตาม Capital Investment Act Section 196 KAGB 

 ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core 
DAX® UCITS ETF (DE) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส าหรับส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนใน
หลกัทรพัย ์ตราสารทางการเงนิอื่นๆ ตลอดจนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอื
การหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

 แม้ว่ากองทุนได้ลงทุนนโยบายการลงทุนดังที่กล่าวในเบื้องต้นแล้ว ผู้จดัการ
กองทุนสามารถเพิม่ความยดืหยุ่นแก่กองทุนโดยการจดัสรรการลงทุนเขา้ถือ
ครองเงนิสดในบางสถานการณ์ หรอืเข้าลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มีสภาพคล่อง
เทยีบเคยีงกบัเงนิสด อาท ิตราสารหนี้ระยะสัน้ (ตราสารหนี้ระยะสัน้ทีม่อีนัดบั
ความน่าเชื่อถอืในระดบัน่าลงทุน ที่ออกโดยองค์กรต่างๆ) และตราสารตลาด
เงนิ (ตัว๋เงนิคลงัระยะสัน้และกลาง และตัว๋เงนิคลงัทีม่ลีกัษณะของผลตอบแทน
คงที ่และลอยตวั, บตัรเงนิฝาก, ตัว๋แลกเงนิทีธ่นาคารรบัรอง 

 กองทุนอาจลงทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการบริหารพอร์ตการลงทุน (Efficient Portfolio Management และอาจ
ลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่น (Hedging) โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม  
Total Expense Ratio         :  0.16% ต่อปี   
ตวัชีว้ดั (benchmark)  :  DAX® 
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Bloomberg ticker ISIN  : DAXEX GY Equity 
ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบัดชันี DAX® 
1. ดัชนี DAX® เป็นดัชนีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชัดเจน คือ ใช้วิธี Free-float Market 

Capitalization ในการค านวณ โดยดชันีจะใช้สกุลยูโร (EUR) ในการค านวณ ทัง้นี้ รายชื่อหลกัทรพัย์ที่
เป็นสว่นประกอบของดชันีและน ้าหนกัของหลกัทรพัยท์ีใ่ชใ้นการค านวณดชันีจะมกีารทบทวนทุก ๆ ไตร
มาส 

2. ดชันี DAX® เป็นดชันีทีส่ะท้อนผลการด าเนินงานของบรษิัทที่มขีนาดใหญ่ที่สุดและมมีูลค่าการซื้อขาย
มากทีส่ดุทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั จ านวน 30 บรษิทั โดยมี
น ้าหนกัของหุน้แต่ละตวัทีเ่ป็นสว่นประกอบของดชันีไม่เกนิร้อยละ10 ดงันัน้ ดชันีดงักล่าวถอืว่ามกีารกระ
จ่ายน ้าหนักอย่างเพยีงพอ และหุ้นทีเ่ป็นส่วนประกอบของดชันีมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็นอสิระ 

3. ดชันี DAX® เป็นดชันีทีถู่กจดัท าขึน้โดยบรษิทั Deutsche Borse AG ซึง่เป็นสถาบนัทีม่คีวามเชื่อถอืและ
เป็นอสิระจากบรษิทัจดัการ 

4. ดชันี DAX® มกีารเผยแพร่ขอ้มูลและแสดงค่าดชันีอย่างต่อเนื่องผ่านสือ่ทีน่ักลงทุนสามารถเขา้ถงึขอ้มูล
ไ ด้  เช่ น  www.bloomberg.com (รหั ส  DAX:IND) ห รื อ  www.reuters.com (ร หั ส  GDAXI) ห รื อ 
http://finance.yahoo.com (รหสั (^GDAXI) เป็นตน้ 

3.12. การลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ซึง่จะส่งผลใหก้องทุนม ีNet Exposure ที่เกี่ยวขอ้งกบัความเสีย่งต่างประเทศ
โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ)ิ 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน:  
        3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดย
วธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก.ล.ตก าหนดดังต่อไปนี้  เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการก.ล.ต หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรอืมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรอืลกัษณะของ
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  
 1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

1.1  ตราสารทุน 
1.1.1  หุน้ 
1.1.2  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (Share Warrants) 
1.1.3 ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferereble Subscription Right) 
1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นหุน้หรอื Share Warrants 
1.1.5  ตราสารทุนอื่นที่มลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่ส านักงาน

ก าหนดเพิม่เตมิ 
1.2  ตราสารหนี้ 

1.2.1  พนัธบตัร 
1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 
1.2.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III)   
1.2.4  ตัว๋แลกเงนิ 

http://www.bloomberg.com/
http://www.bloomberg.com/
http://www.reuters.com/
http://www.reuters.com/
http://finance.yahoo.com/
http://finance.yahoo.com/
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1.2.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 
1.2.6  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้
1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้
1.2.8  ตราสารหนี้อื่นที่มลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่ส านักงาน

ก าหนดเพิม่เตมิ  
1.3  ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
1.4  ตราสาร Basel III 
1.5  ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

 2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 
ทรพัย์สนิที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วน 
ดงันี้ 
2.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น  B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้

ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขให้
กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มูลเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเข้าถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนได้
อย่างสม ่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจาก
แหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.4  ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ที่ออกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การค้า    B/E หรอื 
P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  
2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2.4.2  ธนาคารออมสนิ  
2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
2.4.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
2.4.6  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
2.4.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 
ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผู้ส ัง่จ่ายหรอืผู้ออกตัว๋ ทัง้
จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย Infra และหน่วย property 
 ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
 กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย 
1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทางการเงนิ

ทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2  
1.2  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บัการ

ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง) 
1.2.1   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF กองทุนสามารถลงทุนได ้
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1.2.2   มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์single entity Limit ของ MF (Investing Fund) ของกองทุนนัน้ 

1.2.3   มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์Product Limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF (Investing Fund) นัน้ 

1.2.4   มกีารลงทุนใน Derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Global Exposure Limit ของกองทุนนัน้ 
1.3  ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีด

เดอร ์
ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 
1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 
การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 
1. คู่สญัญา  ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย ์
1.2  บรษิทัเงนิทุน 
1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์
1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์
1.5  บรษิทัประกนัภยั 
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 
1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.9  สว่นราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงันี้ 
2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศต้องม ี

Credit Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  
2.2  B/E P/N บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรอืธนาคารที่มี

กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 
2.3 B/E หรอื P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไมเ่กนิ 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และ

เป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 
2.4 B/E P/N หรอืศุกกู ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
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2.4.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer Rating ตอ้งเป็น 
Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  
2.5  ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ที่ขึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้  หรอื ทีม่ขีอ้มูล

ราคาทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องม ีCredit 
Rating อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 
2.5.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating  ระยะยาวที่เทียบเคยีงได้

กบั Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6  ตราสารหนี้ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ขีอ้มูล
ราคาทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องม ีCredit 
Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
2.6.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 

Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7  ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
3. ระยะเวลาการรบัช าระหนี้ของ Reverse Repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  
4. ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิ าหรบัการลงทุนใน Reverse Repo  

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (Thai Bond Market 
Association) หรอื TSFC 

4.2  หา้มน าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี้ 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวมและ
การก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3  มูลค่าของหลกัทรพัย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วนัเริม่ต้นสญัญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการ
ค านวณตามวธิกีาร ดงันี้  
มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (ราคาซือ้ x (1 + Discount Rate)) 
ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลกัทรพัย์ หรอืตราสาร
ตาม Reverse Repo 

4.4  การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้  
4.4.1 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (มลูค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate)) 
4.4.2 ในกรณีทีม่ลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน (4.1.1) บรษิทั

จดัการตอ้งเรยีกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสิทธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีส่ามารถใชใ้น
การท า Reverse Repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้และ
ทรพัย์สนิที่โอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวิธกีารดงักล่าว ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่มูลค่า
หลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4.1) แสดงผลว่ามูลค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ 
ณ สิน้วนั มมีูลค่าน้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate) เป็นจ านวนไม่เกนิ 
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5 ลา้นบาท หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซือ้ แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรื่อง
ดังก ล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัย ความเสี่ยงของคู่ส ัญญา 
(Counterparty Risk) แลว้ บรษิทัจดัการจะไม่ด าเนินการตามขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

4.5  การค านวณมลูค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 
4.5.1 ค านวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo จนถงึวนัทีม่ี

การค านวณ 
4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง Reverse Repo ทุกธุรกรรมที่

กองทุนมอียู่กบัคู่สญัญารายเดียวกนัและมีขอ้ตกลงก าหนดให้สามารถบงัคบัช าระหนี้ตาม
ธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้หรอืทรพัยส์นิที่โอนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี 
ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก Reverse Repo รายการอื่นได ้

4.6  Discount Rate ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถงึปัจจยัความเสีย่งของ
คู่สญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ือ้แลว้ 

ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรพัย์ (Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน    
                 การลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ต้องมีคู่ส ัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่
คู่สญัญาดงักล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ทีส่ามารถประกอบธรุกจิ
หรอืด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 
1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 
1.4  ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการสง่ออกแห่งประเทศไทย 
1.5  ธนาคารพาณิชย ์
1.6  บรษิทัเงนิทุน 
1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์
1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 
1.9 กองทุนสว่นบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 
1.10  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
1.11  นิตบิุคคลอื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัย์ที่ให้ยมื ต้องเป็นหลกัทรพัย์ที่อยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัย์ของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์
หรอืหลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ 
3.1 ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดย

ตอ้งเป็นหลกัประกนัดงันี้  
3.1.1 เงนิสด 
3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 
3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์

บรษิทัเงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  
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3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่
เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถึงก าหนดใช้เงนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อได้
เหน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งม ี
Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
3.1.5.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issue 

Rating ต้องเป็น Credit Rating ที่ได้มาจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้
ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  
3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีCredit Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade 
3.1.7 หนังสอืค ้าประกนัที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคืนหลกัทรพัย์

ใหแ้ก่กองทุน  
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทัง้นี้  ในกรณีที่กองทุนไม่มี

นโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2   ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิอีื่น
ซึง่จะมผีลให ้บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3   หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืท าใหไ้ม่สามารถบงัคบั
ตามหลักประกันนัน้ได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4   ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั > 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 
3.5   ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงันี้ 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรอื
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 
วนันับแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ที่ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรอืเมื่อได้
เหน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที่มอีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งม ีCredit Rating 
อย่างหนึ่งอย่างใดดงันี้ 
3.5.2.3.1 ม ีIssue Rating หรอื Issue Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่

เป็น Issue Rating ต้องเป็น Credit Rating ที่ได้มาจากการจัด 
Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  
3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 
3.5.4 Reverse Repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย  
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4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยขอ้ก าหนดเกีย่วกบัระบบงาน 
สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

 
ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  
1. ประเภท Underlying Derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่ ส ัญญาได้ต้องมี Underlying อย่างใดอย่างหนึ่ ง 
     หรอืหลายอย่าง ดงันี้ 

1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2  อตัราดอกเบีย้ 
1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
1.4  เครดติ เช่น Credit Rating หรอื Credit Event เป็นตน้ 
1.5  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  
1.6  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 
1.7  Underlying อื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที่ Derivatives อ้างอิงกบัราคาของ Underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างองิดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั (Spot 
Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรอื 
Underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต่้อเมื่อ 

2.1  กรณี MFได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง
ชดัเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
2.2.1  สัญญาซื้อขาย ล่วงห น้าที่ซื้ อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญ าซื้ อข ายล่วงห น้า (Derivatives on    
         Organized Exchange) 
2.2.2  กรณีเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC 

Derivatives) ในประเทศไทย ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มกีฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรอืผูค้า้สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

2.3   ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็น
ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้ทัง้นี้ ไมว่่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้ก็
ตาม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  
ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 
3.1  เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ Underlying หรอืปัจจยั

ต่าง ๆ ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบ
ของดชันี ทัง้นี้ Underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 
3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนกั ≤ 20% ของน ้าหนกัทัง้หมด 
3.2.1.2  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนกั ≤ 35% ของน ้าหนกัทัง้หมด 
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ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นต้องมนี ้าหนักไม่เกนิอตัราทีก่ าหนดในขอ้ 
3.2.1.1  
การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีที่มอีงค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองค า
หรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 
3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 
3.2.3.2  เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (Pro Rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอื

สญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity Limit ของกองทุนนัน้ 
3.3  เป็นดชันีที่ได้รบัการพัฒนาโดยสถาบนัที่มคีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าที่ได้อย่างอสิระจากบรษิัท ทัง้นี้ หาก

ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ต้องจดัให้มมีาตรการป้องกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ๆอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 
3.5  ในกรณีที่เป็นดชันีกลุ่มสนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่ างใดหรอืหลาย

อย่างดงันี้ 
3.5.1  ราคาปัจจุบนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Futures Price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์
3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของสนิคา้โภคภณัฑ์

สนิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 
3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีที่เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งขอ้มูลอ้างองิจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที่ บรษิัทจดัการแสดงให้
เหน็ไดว้่าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 
บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุน
อาจตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมือ่ Derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไป
ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การ
ลงทุนใน Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 
บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 
6.1  ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ให้บรษิัทจดัการทราบทุกวนัที่ 15 

และวนัสุดท้ายของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจ้ง
มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2  ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมีนัยส าคญั ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3   คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
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7.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรบัการเข้าเป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  
    ดงันี้ 

7.1   เขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 
7.2   เข้าเป็นคู่สญัญาได้เฉพาะ Credit Derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรอืเทียบเคียงกบัธุรกรรมอย่าง 
       หนึ่งอย่างใด ดงันี้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งด้านเครดติที่เกี่ยวขอ้งกบั
ความสามารถในการช าระหนี้ตาม Obligation ของผูผู้กพนัตาม Obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่อยู่ใน
ฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมื่อเกดิ 
Credit Event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกนัความเสี่ยงครบก าหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด 
credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวนัครบก าหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่ว่า Obligation จะมเีพยีงรายการ
เดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขาย
ประกนัความเสี่ยงมหีน้าที่ช าระหนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั Obligation รายการใดรายการหนึ่ง
เป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกับ Obligation รายการใด
รายการหนึ่งในกลุ่ม Obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่
ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั Obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 
Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งของสนิทรพัยอ์า้งองิ
ทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระ
ผกูพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั 
และส่วนที่ลดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์อ้างอิง เพื่อแลกกบัการที่ผู้ซื้อประกนัความ
เสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิม่ขึน้ (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้าย
ประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ Credit Event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ Credit Event) 

7.3   ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA)   
       หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

7.3.1  มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด   
         หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 
7.3.2  ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่  Credit   
        Derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 
7.3.3 ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารหนี้อื่น ได้แก่ ตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถ
ลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (UnRated Securities) 
อย่างไรกต็าม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหนี้ทีม่อี ันดบัความน่าเชื่อถอืที่ตวัตราสารหรอืทีผู่อ้อก
ตราสารต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นัน้ได้รบัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะทีก่องทุน
เริม่ลงทุนเท่านัน้ โดยเป็นไปตามเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  
บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.. ก าหนด
ดงัต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต..หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรอืมี
ประกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น 
ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรอืเป็นการท าสญัญา
ในประเทศทีม่หีน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีม่กีาร
ซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 
ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินต่างประเทศทัว่ไป  

 1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 
1.1  ตราสารทุนต่างประเทศ 

1.1.1  หุน้ 
1.1.2  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (Share Warrants) 
1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferereble Subscription Right) 
1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นหุน้หรอื Share Warrants 
1.1.5  ตราสารทุนอื่นที่มลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่ส านักงาน

ก าหนดเพิม่เตมิ 
1.2  ตราสารหนี้ต่างประเทศ 
 1.2.1  พนัธบตัร 
 1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 
 1.2.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 
 1.2.4  ตัว๋แลกเงนิ 
 1.2.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 
 1.2.6  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้
 1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.2.8  ตราสารหนี้อื่นที่มลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่ส านักงาน
ก าหนดเพิม่เตมิ  

1.3  ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 
2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัย์สนิที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมคีุณสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วน 
ดงันี้ 
2.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้

ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขให้
กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มูลเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนได้
อย่างสม ่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจาก
แหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล 
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2.4  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้  B/E หรอื P/N 
ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  
2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2.4.2  ธนาคารออมสนิ  
2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
2.4.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
2.4.6  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
2.4.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 
ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผู้ส ัง่จ่ายหรอืผู้ออกตัว๋ ทัง้
จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   
ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 
2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทางการเงนิ

ทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2  
2.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

2.2.1. การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่ ากบัดูแลดา้น
หลกัทรพัยแ์ละตลาดซื้อขายหลกัทรพัยซ์ึ่งเป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO  หรอืเป็นหน่วยของ
กองทุน CIS ต่างประเทศทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ 
WFE  

2.2.2.  CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลที่เป็น
สมาชกิสามญัของ IOSCO   

2.2.3  ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าว
ต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรบักองทุน
เพื่อผูล้งทุนรายย่อยของประเทศนัน้ 

2.3  ประเทศทีก่ ากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอย่างเพยีงพอทัง้นี้ 
ตามรายชื่อประเทศทีส่ านกังานก าหนด 

2.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวต้องมกีารจ ากดั
การกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการ
ลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าทีล่งทุน
ในทองค าแท่ง) 
2.4.1   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทุนไดใ้น ≥ 80% ของ 

NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้ 
2.4.2   มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ single entity Limit ของ MF นัน้ ทัง้นี้หลกัเกณฑ์ดงักล่าวไม่ใช้กบักรณีทรพัย์สนิที่
เป็น SIP 
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2.4.3   มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์product Limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

2.4.4 มกีารลงทุนใน Derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global Exposure Limit ของ MF นัน้ 
2.5  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ

ดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความ
จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานโดยก่อนการ
ลงทุน บลจ. ต้องจดัให้มกีารเปิดเผยขอ้มูล เหตุผลความจ าเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย. 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  
ต้องเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศของ
ผูร้บัฝาก ดงันี้ 
1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
3. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  
1.  ประเภท Underlying Derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่ส ัญญาได้ต้องมี Underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ 
    หลายอย่างดงันี้ 

1.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
       ในกรณีที ่Derivatives อา้งองิกบัราคาของ Underlying ขา้งต้น ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั 

(Spot Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นที่
ไม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที่ยอมรบัอย่างกว้างขวางและ
เปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2  เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต่้อเมื่อ 
2.1 กรณี MFได้ระบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง

ชดัเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1  สญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized 
Exchange) 

2.2.2  กรณี เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC 
Derivatives) ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

2.2.3  ในกรณีที่จะต้องมกีารช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสนิค้าเมื่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสิน้สุดลง สนิค้านัน้
ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่ง
มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3.  หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 
บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุน
อาจต้องช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ Derivatives สิน้สุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไป
ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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4.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 
ในกรณีที่บรษิัทจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สิง่เดียวกบัทรพัย์สนิที่จะลดความเสีย่ง การ
ลงทุนใน Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 
บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 
5.1 ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ให้บรษิัทจดัการทราบทุกวนัที่ 15 

และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้
มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

5.2 ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมนีัยส าคญั ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหนี้อื่น ไดแ้ก่ ตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุน
ได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (UnRated Securities) อย่างไรก็
ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารแห่งหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารต ่ากว่า
ทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) เฉพาะในกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่ัว
ตราสารหรอืที่ผู้ออกตราสารในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนเริม่ลงทุนเท่านัน้ โดย
เป็นไปตามเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีว้ซึง่หลกัทรพัย์ หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของ
กองทุนรวม ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน 
บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

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

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 
ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  
      แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที่ผูร้บัฝากหรอืผู้ออกตราสารมี

ลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาล 
      เป็นประกนั  
 

ไม่เกนิ 20% 
(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผกูพนัมภีูมลิ าเนา
อยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้Credit Rating 
แบบ National Scale ซึง่ประเทศนัน้ตอ้งม ี
Sovereign Rating อยูใ่นระดบัที ่
Investment Grade)  

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1   เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตาม

 ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใด 
 จะสงูกว่า 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
กฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาต
ใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผู้ อ อกมีก ารเปิ ด เผยข้อมู ล เป็ นก ารทั ว่ ไป โดยมี

รายละเอยีดตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ ≤ 397 วนั นบั
แต่วนัทีล่งทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2   
ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 
5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ

สถาบนัการเงนิ  
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด 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   ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวันช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่

วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ Regulated 
Market  

(1) 10%  หรอื 
(2) น ้าหนกัของตราสารทีล่งทุน 

ใน Benchmark + 5% 
 

6 ทรพัยส์นิดงันี้  
6.1   ตราสารทุนที่จดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซื้อขาย หลกัทรพัย์

ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็น
หลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอื
ของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิัท

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้ าหนักของทรัพย์สินที่ ลงทุ นใน   

 Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหุน้
ออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 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
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบ Filing 

6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้  ≤ 
397 วนั นับแต่วนัที่ลงทุน และไม่ได้มีลกัษณะ
ตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  ผูม้ภีาระผูกพนัตาม
ตราสารดงักล่าวตอ้ง บุคคลดงันี้ 
6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่

ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ี

ลกัษณะท านองเดยีวกบับคุคล                                               
ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั 
นับแต่วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ 
Regulated Market 

6.5   ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ์ (Derivative Warrants) ที่ม ีIssuer 
Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 

6.6   ธุ รก รรมดังนี้  ที่ คู่ ส ัญ ญ ามี  Credit Rating อยู่ ใน ระดับ 
Investment Grade 
6.6.1  Reverse Repo 
6.6.2  OTC Derivatives 

6.7   หน่วย Infra และหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด

ทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรบัผู้
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐานอสงัหารมิทรพัย์ หรอื
สิทธิการเช่ า  แล้วแต่กรณี  (Diversified Fund) ตาม
แนวทางทีส่ านกังานก าหนด 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5  
หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity Limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 
แลว้แต่กรณี 
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกนั

หรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 
กบับรษิทัดงักล่าว  
      
 

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

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั Group Limit 
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 
2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

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

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม 

-  รวมกันไม่ เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บญัช ีเวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุโครงการ 
< 1 ปี   ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุกองทุน 

-  อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน  
คงเหลอื ≤ 6 เดือน  ทัง้นี้ เฉพาะ MF ที่มี
อายุโครงการ ≥ 1 ปี 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
Reverse Repo หรอื Securities Lending หรอื Derivatives) 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1   B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดด้ าเนินการให้มี

การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารได้ตามวธิกีารที่กฎหมาย
ก าหนด หรอืมเีงื่อนไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที่มรีะยะเวลาการฝาก
เกนิ 12 เดอืน  

2.3  Total SIP ตามขอ้ 7 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้  ตรา
สารกึง่หนี้กึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
2.3.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในส่วนที ่1 : 

อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรพัยส์นิหรอื
คู่สญัญา (Single Entity Limit) 

2.3.2 มี  Credit Rating อยู่ ใน ระดับ ต ่ าก ว่ า  Investment 
Grade หรอืไม่ม ีCredit Rating 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

3 หน่วย CIS ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ไม่เกนิ 20% 
4 หน่วย Propety ไม่เกนิ 15 % 
5 Reverse Repo ไม่เกนิ 25% 
6 Securities Lending ไม่เกนิ 25% 
7 Total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

7.1   ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่ส ัญญา (Single Entity 
Limit) 

7.2  ตราสารหนี้  ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือ Basel lII  ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อที่ตวัตราสารและ/หรอืผู้ออกตราสารที่ต ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade / Unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

8 Derivatives ดงันี้ 
8.1  การเข้าท าธุรกรรมDerivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลด 
      ความเสีย่ง (Hedging)  

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

8.2  การเข้าท าธุรกรรม Derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง 
      (Non-hedging) 

Global Exposure Limit 
8.2.1  กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากัด Net Exposure ที่ เกิดจากการ
ลงทุนใน Derivatives โดยต้องไม่เกิน 
100% ของ NAV 

8.2.2  กรณี MF มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 
จ ากัด Net Exposure ที่ เกิดจากการ
ลงทุนใน Derivatives โดยมูลค่าความ
เสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) 
ของ MF ตอ้งเป็นดงันี้ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
(1)  Absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  
(2)  Relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR 
      ของ benchmark 

หม าย เห ตุ : “ก ารล งทุ น แบ บ ซับ ซ้ อน ”  
หมายความว่า  การลงทุนในสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (Complex 
Strategic Investment) ห รือ ก า รล งทุ น ใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน 
(Exotic  Derivatives) 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มี
ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั product Limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration   Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัต้องมจี านวน

หุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บรษิทันัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตรา
สาร Basel III ของผู้ออกรายใดราย
หนึ่ง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอื
ตราสารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิทางการเงิน (Financial Liability)  
ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชล่ีาสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี้สนิดงักล่าว ของ
เจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่
เกีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 
ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มหีนี้สนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยใน
งบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสุด รวมถึงกรณียงัไม่ครบ
ก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้
อตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามขอ้นี้ของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตรา
สารได้มีการยื่ นแบบ Filing ในลักษณะเป็นโครงการ (Bond 
Issuance Program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี้โดยเป็นตราสารที่ออก
ใหม่และมี Credit Rating อยู่ในระดับต ่ ากว่า Investment Grade 
หรือไม่มี Credit Rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การ
จดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อก
ตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (Bond 
Issuance Program) ให้พจิารณาเป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 
2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศ
ไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11.สถาบันการเงนิต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับบุคคล 

 ตาม 1. – 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื กองทุน 

CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   
-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 

(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน  
(1.1)  มขีนาดเลก็  
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 ห น่ ว ย  Infra ข อ ง ก อ ง ทุ น ใ ด 
กองทุนหนึ่ง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Infra ทัง้หมดของกองทุน Infra ที่ออก
หน่วยนัน้ เว้นแต่เป็นหน่วย Infra ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน  
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 ห น่ ว ย  Property ข อ งก อ งทุ น ใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Property ทัง้หมดของกองทุน Property 
ที่ออกหน่วยนัน้  เว้นแต่เป็นหน่วย Property ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน  
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

“ทัง้นี้  การค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 

”หมายเหตุ: หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท า
งบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่าด้วยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นที่ยอมรบัในระดบั
ส า ก ล  เช่ น  International FinancialReporting Standards (IFRS) ห รื อ  United States  GenerallyAccepted 
Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
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ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเมื่อทรพัย์สินท่ีลงทุนขาดคุณสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้อง
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัที่ทรพัย์สนิขาดคุณสมบตั ิ
และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่เกิดกรณี
ดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั  แต่ต้องไม่
เกนิกว่า 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ

(3)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรพัย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ 
จ านวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิ
มกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัสง่รายงานต่อส านกังาน รวมทัง้จดัส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

2.  ในกรณีที่ทรพัย์สนิในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนด  แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกนั โดยมไิด้เกดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิัทจดัการต้อง
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไป
ตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท า
การนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เติมในทรพัย์สินที่เกนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุนทีก่ าหนด 

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

(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตาม
ประเภททรพัยส์นิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใช้
เงนิ ตามอตัราสว่นการลงทุน (Product Limit) 

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

(4)  เมื่อบริษัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้องจดัท า
รายงานข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนได ้และจดัสง่รายงานต่อส านกังานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดั
จากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

(5)  ในกรณีที่กองทุนมหีุน้ของบรษิัทใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีใน
กจิการทีล่งทุน (concentration Limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที่ 4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) 
(3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ดว้ย 
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(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บั
การผ่อนผนัจากส านกังาน 

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

ความในขอ้ 2 มใิหน้ ามาใชก้บักองทุนรวมฟีดเดอร ์ในสว่นทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอื
หน่วยของกองทุนต่างประเทศทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการที่
ลงทุน (concentration limit) โดยใหด้ าเนินการตามทีก่ าหนดในขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 แลว้แต่กรณี 

3 .ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ก่อนวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการดังต่อไปนี้  หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศไม่ เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน 
(concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวนัที่การลงทุนไม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อส านกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ
นบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2)  หา้มมใิหแ้กไ้ขเพิม่เติมโครงการเพื่อขยายวงเงนิส าหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์
ดงักล่าวที่ไดจ้ดทะเบยีนไว้กบัส านักงานแลว้ จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนด 

(3)  จดัการกองทุนดงักล่าวเป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์หรอืเชื่อมโยงกบับรษิัทจดัการกองทุนรวม และมกีาร
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายอื่นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรอืผู้ถือหน่วยลงทุนในลกัษณะที่
ซ ้าซอ้นกบักองทุนรวมหรอืกองทุนต่างประเทศ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้้
ถอืหน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์หรอืเชื่อมโยงดงักล่าว รวมถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการ
เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายนัน้ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

(4)  ในกรณีที่อตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอรเ์ป็นไปตามที่ก าหนดแล้ว ให้จดัท ารายงานขอ้มูล
เกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว  รวมถงึวนัที่อตัราส่วนเป็นไปตามที่ก าหนด 
และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่ป็นไปตามทีก่ าหนด
นัน้”   

4. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้หลงัวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการดังต่อไปนี้  หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศไม่ เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามคว ามมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุ น 
(concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 

(1)  ด าเนินการตามขอ้ 3 (1) และ (4)  

(2)  แกไ้ขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็น
ส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลา 180 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว   

(3)  เมื่อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบรษิัทจดัการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบรษิัทจดัการ
กองทุนรวมลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที่
ก าหนด” 
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5.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้
ไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียู่เดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

 6. ในกรณีที่มเีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการ
ดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใช้ดุลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้
โดยต้องค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงานเกีย่วกบัการด าเนินการของบรษิทัจดัการ
ในเรื่องดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  ก่อนครบ
ระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.
ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิัท
จดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1.1  จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  พรอ้มทัง้เหตุผลที่ท าให้มกีารลงทุนไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูดู้แลผลประโยชน์แลว้แต่กรณี 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

1.2  ด าเนินการแกไ้ขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน  หรอืด าเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในสว่นนี้ 

2.  ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทั
จดัการด าเนินการแกไ้ขสดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่
สดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิัทจดัการจะไม่นับช่วง
ระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิัทจดัการต้องจดัให้มวีธิกีารในการให้สทิธแิก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนเดมิในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใช้บงัคบั 
โดยวธิกีารดงักล่าวต้องมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วนันับ
แต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีล
ใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เติม 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี
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5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

5.2.   รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.2.1 การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิด
บญัชกีองทุนรวม) 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัสง่และด าเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั พรอ้มกบัค า
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ
ไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้
คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มอืผู้ลงทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุน
รวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ท า
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรบัผู้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทนุรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอ
เปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

ส าเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย
ผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล  

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

5.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก 
รายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี 
และน าสง่ไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
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2. ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มบีญัชกีองทุนกบับรษิัทจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้ 

ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ 
ผูส้นใจสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและ
เวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั ผูส้ ัง่ซือ้สามารถ
ท าการสัง่ซื้อได้จนถึงวนัท าการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ ัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้ได้
จนถงึวนัท าการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิน้สุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีที่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจ านวนเงนิทุนโครงการที่
ก าหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาท
ต่อหน่วยลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่า
กว่า 5,000 บาท 

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการทีไ่ดร้บัเงนิ
จากกองทุนตน้ทาง เป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลี่ยนเขา้  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืว่าวนัทีค่ าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มคีวามสมบูรณ์ครบถ้วน
ต่อเมื่อเป็นวนัท าการขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่ซือ้ หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสาร
อื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ที่สมบูรณ์และบรษิัทจดัการได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
จากกองทุนตน้ทาง  

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการ
ก าหนด (ถ้าม)ี พรอ้มช าระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน ได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยช าระด้วยเงินสด เช็ค 
ดราฟต ์(เชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากซึง่บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิ
ค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน) ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  
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(1) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชอีอม
ทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เยอรมนั อคิวติี”้ 

(2) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีไ่มใ่ชธ่นาคาร
ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ชื่อบญัชี “บลจ.พรนิซเิพลิ
เพื่อจองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เยอรมนั อคิวติี”้  

(3)  บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัท
จดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แกไ้ขโครงการ  

ทัง้นี้การช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถเรยีก
เกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อ
นัน้  

ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มบีญัชกีองทุนกบับรษิัทจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่
บรษิัทจดัการก าหนด และหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามวธิกีารที่บรษิัทจดัการ
ยอมรบั สง่โทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัค าสัง่ซือ้และไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากผู้ส ัง่ซื้อเรยีบร้อยแล้ว บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนจะ
มอบส าเนาค าสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัท
จดัการ  

ผู้สนใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถน าเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การ
บรหิารของบรษิัทจดัการ มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เยอรมนั อคิ
วติี้” ซึง่เป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วนัท าการนับแต่วนัที่ที่ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นไดถ้งึวนัสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก 

หากวนัที่ที่ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัท าการสุดท้ายของการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิด
การเสนอขายไปแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ ัง่ซือ้ท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวันทีท่ีร่ะบุ
ในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจาก
กองทุนรวมอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยโดยรวม 

5.2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

5.2.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัท
จดัการได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อ
จดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลงัจากที่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการ
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สัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เว้นแต่บรษิัทจดัการจะอนุญาตให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

5.2.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะไม่ขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ และกรณีทีเ่ป็นเชค็หรอืดราฟต ์บรษิทัจดัการ
จะส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืใหก้บัผู้ส ัง่ซือ้ภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน
ด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

5.2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของ
บรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

5.2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

5.2.4.1. ในกรณีทีจ่ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงนิที่บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได้
จรงิ  

5.2.4.2.  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวนัที่ไดร้บัค าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนโดยพจิารณาตามวนัทีส่ ัง่ซือ้ และไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็จ านวนแลว้ 

5.2.4.3. ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของ
บรษิัทจดัการบรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนที่ส ัง่ซื้อ ที่ได้ระบุในใบค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยพจิารณาตามวนัที่ได้รบัใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/
หรอื วนัทีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

5.2.4.4. บรษิทัจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของ
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

5.2.4.5.  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และ
บรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีล
ใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจัดการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ 
“สัง่ซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามวนัที่ได้รบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและไดร้บัช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน
แลว้ หากในกรณีที่มกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการ
จดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจัดสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ส ัง่ซื้อและที่
สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ (Pro Rata) ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรร
หรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวธิกีารทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาตาม
ความเหมาะสมโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

5.2.4.6. ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัท
จดัการหรือกองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่
บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  
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5.2.5 การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

5.2.5.1  เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณี
ดงัต่อไปนี้ ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สดุลง 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุน  ได้ไม่
ถงึ 35 ราย  

(2)  ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(3)  ในกรณีที่มีเหตุอนัจ าเป็นและสมควร ท าให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุนและวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

5.2.5.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่าง หรอืหลงัจากการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยบรษิัทจดัการจะรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันบัแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุน
นัน้ และให้การอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สุดลงในวนัที่แจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบ  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิที่
ได้รบัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั
สิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 
หากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ไดอ้นัเนื่องจาก
ความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ
เจด็ครึง่ต่อปีนับแต่วนัที่ครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่บรษิัทจดัการช าระเงนิค่าจองซือ้จน
ครบถว้น 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตาม
มลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอยีดขา้งต้น เว้นแต่ 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเห็นชอบให้บรษิัทจดัการด าเนินการเป็น
อย่างอื่นได ้

5.2.5.3 ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุ
ให้บรษิัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคนื
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย 
ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว 
เว้นแต่ในกรณีที่สมควรและจ าเป็นจนท าให้ไม่สามารถคืนเงนิดงักล่าวได้ตามระยะเวลา
ขา้งตน้ 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิหรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซือ้สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน
ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มี
รายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่า
สัง่ซือ้ตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณา
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จ่ายคืนเงินดงักล่าวด้วยวธิีการที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบรษิัท
จดัการได ้ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

กรณีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ย
เหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิัทจดัการ
ภายใน 3 วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ซือ้ทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตาม
ค าสัง่ซือ้ทางโทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอื
บริษัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิัทจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วนัท าการ
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

6.2.1 การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชี
กองทุนรวม) 

6.2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะจัดส่งและด าเนินการใหผู้้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนืที่ใชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั
ทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มกบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทนุ และบรษิทัจดัการจะจดั
ใหม้หีนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผู้
ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแหง่
ของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น 
ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต 

6.2.1.2 ส าหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชีกองทุนรวมโดย
กรอกรายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากบรษิัทจดัการเป็น
อย่างอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 
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หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส าเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล 

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

• หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้รบัมอบ
อ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

6.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

6.2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและ
เอกสารประกอบการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าสง่ไดท้ี ่

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

2. ส าหรบัผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มบีญัชกีองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ทางโทรสารได ้หรอื 

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

วนัเวลาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการขายหน่วยลงทุน ในเวลาท าการของ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15.30 น. โดยบรษิัทจดัการจะก าหนดวนั
เริม่ท าการขายหน่วยลงทุนภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์
ไทย และวนัท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซือ้ขายหน่วย
ลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

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

ราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้ภายในวนั
ท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 5,000 บาท 

การสง่ค าสัง่ซือ้และช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน 
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1.  ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิัทจัดการเพื่อซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด (ถ้าม)ี พรอ้มช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยช าระดว้ยเงนิสด 
เชค็ ดราฟต ์ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน 

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชี
กระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บญัชซีือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เยอรมนั อคิวติี”้ 

(2) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีไ่มใ่ชธ่นาคาร
ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีกระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซิ
เพลิ เพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เยอรมนั อคิวติี”้ 

(3) บัญชีอื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัท
จดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แกไ้ขโครงการ 

ทัง้นี้การช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถเรยีก
เกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซือ้
นัน้ 

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่
บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ส่งโทรสารพร้อมหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  ตาม
วธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัค าสัง่ซือ้และไดร้บัช าระ
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ส ัง่ซือ้เรยีบร้อยแล้ว บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อใหแ้ก่ผู้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 
ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  

6.2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

6.2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัท
จดัการไดร้บัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรร
หน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้แลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วย
ลงทุนได้บนัทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและ
ขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได้ 

ในกรณีที่การช าระเงนิด้วยค าสัง่หักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงนิจากธนาคารของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะระงบัการขาย
หน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้และจะด าเนินการน าสง่เชค็หรอืดราฟตน์ัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซือ้
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หน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืจากธนาคารผูเ้รยีกเกบ็ 
ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืด าเนินการดงักล่าวแทน
บรษิทัจดัการได ้ 

6.2.3.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีม่มีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ 

6.2.3.3  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัท
จดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ 
ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

6.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

6.2.4.1  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซือ้ทีส่มบูรณ์และบรษิัท
จดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ 
“สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้ช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว 
หากในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร 
บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรร
ไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata)  

6.2.4.2  ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ไม่ตรงกบัจ านวนเงนิคา่ซือ้หน่วย
ลงทุนที่บริษัทจดัการสามารถเรยีกเก็บได้จริงในวนัท าการขายที่บรษิัท จดัการท ารายการ 
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถ
เรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

6.2.4.3  บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถัดจากวนัท าการขายหน่วย
ลงทุนของค าสัง่ซือ้นัน้ ๆ 

6.2.4.4  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัท
จดัการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่
บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ 

6.2.4.5 บรษิัทจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

6.2.5  การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ด
ทะเบยีนไวต่้อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการ
จดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถัดจากวนัท าการขาย
หน่วยลงทุนนัน้  

วธิกีารจ่ายคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  
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บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ
ผูส้ ัง่ซือ้สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผู้ส ัง่ซือ้ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม
ของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่
บรษิัทจดัการไม่สามารถคืนเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชีกองทุนของผู้ส ัง่ซื้อได้ บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจา่ยคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้บรษิทั
จดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ด าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการ
ทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที่ใชใ้นการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุน  

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ใหแ้ก่ ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว 
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ
ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซือ้
หน่วยลงทุนดงัต่อไปนี ้

2.1 การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

2.2 การซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝาก
ถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telebanking) 
อนิเทอร์เน็ต หรอืสื่ออื่นใดที่มีลกัษณะเดียวกนั ทัง้นี้การให้บรกิารดงักล่าวจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

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

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจัดการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี ่ท าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุน  

4.  กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลได้ไม่ว่า
ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตัวจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัทจดัการ
ภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่มกีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้ด าเนินการตาม
ค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอื
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บริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุ นได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มี
การท าธุรกรรมใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้สงวนสทิธใินการ
ขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

7. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะหยุดรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่
บรษิัทจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าและบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าว
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์
ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจัยทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทั
จดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

7.1. ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิัทจดัการจะเริม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน  30 วนัท าการ
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกรณีปกต ิ 

7.4.1     การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทุน อย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบ
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาท า
การ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการขายคนื
หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืหรอืสามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนื   
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เอกสารประกอบการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะต้องน าส่งค าสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

• หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวันท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา
เริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และ
วนัท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี 
และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุน
หลกั (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะแจง้วนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านกังานของ
บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าว 
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ 
ส านกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

การช าระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เว้นแต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนั
ระยะเวลาการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้
คนืหน่วยลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะช าระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณมลูค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั และหรอื 
กรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่
ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิัทจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะใน
นามผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืโดยน าเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนใน
อนาคต ตามทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนไดแ้จ้งความประสงค์ไว ้ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุน
รวม  

โดยในกรณีที่ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จดัการจะจดัส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรอืโดยวธิีการที่บรษิัทจัดการเห็นสมควร 
หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว  

หรอืบรษิัทจดัการจะด าเนินการให้มกีารหกักลบหนี้กนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วย
ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมหรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการไม่
สามารถช าระเงนิให้ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคนื
ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวดว้ยวธิกีารที่บรษิทั
จดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเป็น
ผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได้  

เงื่อนไขในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

1. ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บั
และได้ท ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแลว้ และผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจี านวนหน่วยลงทุน
ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพยีงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้นี้ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เว้นแต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วย
ลงทุนสูงกว่าขอ้มูลทีป่รากฏตามสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ดงักล่าวมผีลท าให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมมีูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืมจี านวนต ่ากว่า
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์
ทีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว 
บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบรูณ์แลว้ ใน
สมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนของค าสัง่ขาย
คนืนัน้ ๆ  

3. ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่น โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่
สมาคมก าหนด 
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การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน   ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง เวน้แต่กรณีบรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุ น จาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ให้
ผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าว
ตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่งและหรอื 
กรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่
ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน”  

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน
จากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ที่
ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้น
การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว 
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

1.1  การขายคนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Redemption Plan) เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

1.2  การขายคนืหน่วยลงทนุผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมที่
ใช้วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง
ฝ ากถ อน เงิน อัต โนมัติ  (Automatic Teller Machine) บ ริก ารธน าค ารท างโท รศัพ ท ์
(Telebanking) อนิเทอรเ์น็ต หรอืสื่ออื่นใดที่มลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี้การให้บรกิารดงักล่าวจะ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1.3  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้

2.  กรณีผูข้ายคนืหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ 
และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มูลได้ไม่ว่า
ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  

ทัง้นี้ ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัท
จดัการภายใน 3 วนันับแต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้
ด าเนินการตามค าสัง่ขายคนืทางโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและ
ตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้
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ถอืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มูลที่ไดร้บัทาง
โทรสาร  

3.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อ
ความเหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะ
ตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที่ใชใ้นการรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน   

4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีาร
ท าธุรกรรมใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

5.  บรษิัทจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใด
ทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื:  ทุกวนัท าการ 

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : - 

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน: ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ลว่งหน้า  

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ: ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ:  

1 บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่
ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทั
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

2 บรษิทัจดัการจะไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน:  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2  รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ:   

  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วย
ลงทุนของกองทุนอกีกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
บรษิัทจดัการจะด าเนินการเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลงัหกัค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี แลว้น าไปช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

  บรษิัทจดัการก าหนดให้ผูล้งทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่น (กองทุนต้นทาง) ภายใต้การ
บรหิารของบรษิทัจดัการมายงักองทุนนี้ได ้(กองทุนปลายทาง) โดยอยู่ภายใตเ้งื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
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    8.2.1 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบรษิัท
จดัการในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัขอ้การ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัข้อ
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ได้รบัอนุญาตจากบรษิัทจดัการเป็นอย่าง
อื่น และภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได้
ทุกวนัและเวลาท าการ  

3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทั
จดัการ มายงักองทุนนี้สามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะ
ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ 
และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้
เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) พร้อม
เอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งได้ที่บริษัท
จดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เมื่อบรษิัทจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการ
จะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะยกเว้นขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้  

(ส าหรบัผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทนุรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดย
กรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏิบตัิเช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัข้อ 
การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

 กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการ
ของบรษิทัจดัการ สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี (ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถขอรบัไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทาง
อื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งได้ที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน และ
บรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปช าระค่าซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด เมื่อบริษัทจัดการได้ท า รายการ
สบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เว้น
แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้และบรษิทัจดัการเริม่รบัค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วย 
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ลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน 30 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีน
กองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

8.2.2  วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

   กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง 

1)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ
ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยตอ้งเป็นไปตามวนั เวลาในหวัขอ้การเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก หรือหัวข้อการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก หรือหัวข้อการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

2)  ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน 30 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีน
กองทรพัยส์นิเป็นกองทนุรวม ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่าง
เวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนั
ท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนั
ท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว 
ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านกังาน
ของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน 30 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกอง
ทรพัย์สนิเป็นกองทนุรวม ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ ระหว่างเวลา
เริม่ท าการถงึ 15.00 น. 

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนั
ท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนั
ท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว 
ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านกังาน
ของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

8.2.3  ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ านวณราคาได ้
และบรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ที่สมบูรณ์และ
บรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และไดท้ ารายการสบัเปลีย่นแลว้ บวก
ดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุ น ณ วันที่
ค านวณราคาได้จากวนัท าการที่บรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการ
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ก าหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบรูณ์ และไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนเรยีบรอ้ยแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

1. กรณีทีก่องทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วย
ลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืการสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท าใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีูลค่าต ่ากว่ ามูลค่าหรอื
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่ปรากฏในสมุดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน ไปยงักองทุน
ปลายทาง  

ทัง้นี้หากบรษิัทจดัการจะเปลีย่นแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว 
บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่
ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทีใ่ชใ้น
การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2.   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธการท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีก
เก็บค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอตัราและวิธกีารที่บรษิัท
จดัการก าหนด  

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1. บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดังกล่าว 
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

1.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมที่
ใชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง
ฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telebanking) 
อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ทัง้นี้การให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1.2 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได้  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิัทจดัการจะติด
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่ง
ของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน  

3. บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้
สงวนสทิธิในการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรอื ในกรณีที่
บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
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โดยรวม หรอืท าให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรือ
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้อง
แจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการด าเนินการ  

9. การช าระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัย์สินอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้ รบัความเห็นชอบจาก
ส านกังานก่อน และไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่ าหนดดงักล่าวตอ้งสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบรษิัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั  

10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

(1)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุ
ดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดได้
อย่างสมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตาม
ก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขาย
คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าว
ดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการ
เลื่อน และหลกัฐานการได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรอง
ขอ้มลูจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดย
บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด้  

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนตามล าดบัวนัทีส่ง่ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 
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11.  การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1  บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่ได้รบัไวแ้ล้ว หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกต ิ 

(2) บรษิัทจดัการพิจารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยได้รบั
ความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ การไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนืหรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัค า
สัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท าการ 
เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้ ซึง่
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนียัส าคญั  

(ก) ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้นี้ 
เฉพาะในกรณีทีก่องทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่ซือ้ขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยแ์ห่งนั ้นเกนิ
กว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

(ข) มเีหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสรแีละท าให้ไม่สามารถ
โอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตาม
ก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิัทจดัการกองทุนรวมและผู้ดูแล
ผลประโยชน์เหน็ชอบแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

(ก) บรษิัทจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท า
ดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจ
ตามกฎหมาย  

(ข) บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่ อทราบข้อเท็จจริง
เกีย่วกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั  
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(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวม
ภายใต้การจัดการอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความ
เพยีงพอของเงนิกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ย
การด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุน
สว่นบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่
เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท า
การ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่ รบั
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวม
ปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายอื่นและ ผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้
ส านกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกนิหนึ่งวนัท าการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน
รวมเปิด ณ วนัท าการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนั
เปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขาย
หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบ
ถงึการเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื
หรือค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรอื
หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
ตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง ทัง้นี้ บรษิทั
จดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการ
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขาย
หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 
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12.  การหยุดขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อ าจ
ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการ
ชัว่คราวตามระยะเวลาทีเ่หน็สมควร แต่รวมแล้วตอ้งไม่เกนิ 20 วนัท าการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้ อ ค าสัง่ขายคืน หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออกไปได ้

13. เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

14. การจ่ายเงินปันผล :   

14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย 

14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล : - 

14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน : - 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน :  

15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : 

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิ
สทุธขิองกองทุนรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จาก
การซือ้ขายหลกัทรพัย ์

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทุนรวม  

             15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

ค่าธรรมเนียมขา้งต้น จะไม่รวม ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศ (Sub-custodian fee ) 
ค่าธรรมเนียมผู้รบัฝากทรพัย์สนิในต่างประเทศทัง้ในรูปแบบค่าธรรมเนียมรายปี และ ค่าธรรมเนียมการ
ปฎิบตัิงานในธุรกรรมตามค าสัง่ของบรษิัทจดัการ (Transaction Fees) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัการ
ใหบ้รกิารงานผูร้บัฝากทรพัย์สนิในต่างประเทศ ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายงานศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ 
ตามทีจ่่ายจรงิ เป็นตน้ 
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15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใช้ในการค านวณค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน หมายถึง มูลค่าทรพัยส์นิทัง้สิน้หกัดว้ยมูลค่าหนี้สนิทัง้สิน้ยกเวน้ค่าธรรมเนียม
การจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไม่ม ี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.09 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

1.  ค่าใช้จ่ายในการจดัตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม และ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

3. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธก์องทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึง่รวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัสมัมนา
เผยแพร่ขอ้มูลเกีย่วกบักองทุนรวม การส่งเสรมิการขาย ค่าใชจ้่ายในการลงนามในสญัญาต่างๆ อนั
เกี่ยวเนื่องกบักองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ ค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเรยีกเก็บจาก
กองทุนตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ 

4.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น 

4.1   ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการลงทุนในหลกัทรพัย์และทรพัยส์นิของกองทุน เช่น ค่านายหน้า
ซือ้ขายหลกัทรพัย์หรอืตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้่ายในการโอนหลกัทรพัย ์
ค่าใช้จ่ายในการจดัท าเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการเบกิเอกสารสทิธใิน
หลกัทรพัย ์เช่น ใบหุน้กู ้ค่าใชจ้่ายในการโอนและรบัโอนหลกัทรพัย ์และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กดิ
จากการซื้อขายหลกัทรพัย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บรกิารของสถาบนั
การเงนิที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ท าให้
กองทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได้  

4.2   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการจดัท าบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัช ีค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัท ารายงานที่
เกีย่วขอ้ง  

4.3  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการขายและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลติ และ
น าสง่ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ใบ
ยนืยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก ากบัภาษี (ถ้าม)ี รายงานการถอืหน่วยลงทุน แบบฟอรม์ รายงาน 
หรอืเอกสารอื่นใดทีใ่ชเ้พื่อประโยชน์ในการซือ้ขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการ
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จดัท าและผลติเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงนิค่าซือ้หน่วย
ลงทุน และค่าใช้จ่ายในการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายที่
เกีย่วขอ้งกบัวธิกีารซือ้ขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิดให้บรกิารแก่ผูล้งทุน  

4.4  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการขอมต ิ
สรุปมติ และตรวจสอบมติผู้ถือหน่วยลงทุน การจดัประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุน การประกาศหนงัสอืพมิพ ์ 

4.5  ค่าใช้จ่ายในการจัดท า ผลิต และน าส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น 
หนังสอื ชี้ชวน รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกี่ยวกับ
ขอ้มูลการจดัการกองทุนรวม เพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน  

4.6  ค่าใชจ้่ายในการแปลเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการด าเนินงานของกองทุน
เป็นภาษาต่างประเทศ  

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

4.8  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่น เช่น ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการใชบ้รกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรกึษา
กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธหิรอื
เพื่อติดตามหนี้สนิ หรือประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมินร าคา ค่าภาษีอากร 
ประกนัภยั  

4.9  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอก
อื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญาแต่งตัง้
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  

4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการติดตามทวงถามหนี้สนิของ
กองทุน  

5.  ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศ
หนงัสอืพมิพ ์ค่าเดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี
เมื่อเลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชกีองทุน ค่าใชจ้่ายในการ
ช าระเงนิ หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่น าเชค็ไปขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใชจ้่ายในการวางทรพัย ์
ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 
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8.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ของผูด้แูลผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้องรอ้งบรษิทัจดัการให้
ปฏิบตัิหน้าที่หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

9.  ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศหนังสอืพมิพท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด เช่น การประกาศมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อแจง้ข่าวสาร
ข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งก าหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

12.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืเขา้ท าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้
คนืเมื่อบรษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว ตามทีจ่่าย
จรงิ 

13.  ค่าใชจ้่ายในการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 

14.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิารจดัการกองทุน หรอืตามที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. อนุญาตตามทีจ่่ายจรงิ 

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเกบ็จากกองทุนจะไม่เกิดรายการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซ ้าซ้อน
จากการขายหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บโดยกองทุนหลัก เนื่ องจากกองทุนรวมหลักจะยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุน 

ทัง้นี้ อตัราดงักล่าวไดร้วมเงนิค่าตอบแทนทีก่องทุนรวมไดร้บัจากกองทุนหลกัทัง้หมดตามทีก่องทุน
รวมไดร้บัจรงิ (ถา้ม)ี 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วย
ลงทุน  

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี 

15.3.3.1  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN) 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 
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ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 1.61 
ของมลูค่าหน่วยลงทุน  ทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของ
มลูค่าหน่วยลงทุน  ทีใ่ชค้ านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง 

อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

หมายเหตุ 

บริษัทจดัการจะหักค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่
บรษิทัจดัการจะตอ้งช าระใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดต้นทาง) 
หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซือ้หน่วยลงทุน (กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

  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) :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ไม่ม ี

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และขายคนื (ถา้ม)ี  

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ตามทีธ่นาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

2. บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ในกรณีทีผู่ล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนด าเนินการ  ใด 
ๆ ให้เป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนาย
ทะเบียน หรอืให้ด าเนินการที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรอืผู้ถือ
หน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่นขอ้มลูทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนงัสอืรบัรองสทิธ ิ
หนงัสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะ
คดิค่าธรรมเนียมจากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิหรอืตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการ
หรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  
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3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน/กบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผู้
ลงทุน ตามมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยข้อมูลดงักล่าว
ในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั ทัง้นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัท
จดัการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั ณ ที่ท าการของบรษิัทจดัการ 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิัท
จดัการ 

15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัข้อค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน และ 
หวัขอ้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิ
เฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้  

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

3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตามที่จ่ายจรงิ ในทาง
บญัชบีรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนั
ทุกวนัตามระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้นี้ การตดัค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  

4.ในกรณีทีม่ลูค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 50 
ล้านบาท หากต่อมากองทุนรวมมีมูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจดัการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ตอ้งเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่ม่สงูกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดมิทีบ่รษิทั
จดัการเรยีกเกบ็ในช่วงเวลาทีก่องทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้นบาทโดยค านวณตามมูลค่าที่
ตราไวข้องหน่วยลงทุน  

4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราที่
แสดงไดว้่าเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน  

มลูค่าของกองทุนรวมใหค้ านวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรพัย์สินหรือมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมเท่านัน้  

15.5. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
และกองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทั
จดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. ส าหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใช้จ่ายจากที่ได้
ระบุไวใ้นโครงการ 
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(1.1) บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดย 

(ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 

(ข) จดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(1.2) แจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นับแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียม
หรอืค่าใชจ้่าย 

(1.3) ให้เพิ่มค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และหรือ
ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

2.  กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของค่าธรรมเนียมและ/หรอืค่าใชจ้่าย 

(2.1) เปิดเผยขอ้มลูเรื่องดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัท าการ
นบัแต่วนัทีม่กีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว เช่น เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่น
การซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(2.2) แจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียม
หรอืค่าใชจ้่าย 

3. ในกรณีทีเ่ป็นการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียม
หรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบไุวล่้าสดุในโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวไดต่้อเมื่อได้รบัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวน
หน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

4. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้ าเนินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้น
โครงการ  

(4.1) ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัท าการนบั
แต่วนัทีม่กีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพิม่ขึน้ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้น
เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ หรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่น
การซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(4.2) แจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียม
หรอืค่าใชจ้่าย 

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

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

16.2. เงื่อนไขพเิศษ :  

1.  บรษิัทจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวธิกีารที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด 
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บรษิัทจดัการจะใช้ราคาหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ณ สิน้วนัท าการ ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ
สทุธ ิราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

อน่ึง ในการใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นเงนิบาท บรษิทัจดัการจะใชอ้ตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ วนัท าการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธเิป็นเงนิบาท  

ทัง้นี้ หากขอ้มลูดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบขา้งตน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิชอ้ตัราแลกเปลีย่นที่
อา้งองิจากแหล่งอื่น ภายใต้ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลีย่นจาก APEX 
หรอื Reuter ณ วนัท าการค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 
น. หรอืระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างองิได้ เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณ
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิเป็นเงนิบาท โดยอตัราแลกเปลี่ยนที่อ้างองิจะต้องเป็นไปตามที่ประกาศสมาคม 
หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

2.  บรษิทัจดัการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและ
ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้ 

2.1 ค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการถดัไป เวน้แต่กรณีกองทุนหลกั
มวีนัหยุดท าการ บรษิทัจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท า
การโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บรษิทัจดัการไดร้บัขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนหลกั 

2.2 ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิ้นวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน
ภายในวนัท าการถดัไป โดยในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนั ้นเป็น
เกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีกองทุน
หลกัมีวนัหยุดท าการ บรษิัทจดัการจะค านวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนทุกสิน้วนัท าการโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิัทจดัการไดร้บัขอ้มูล
มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั  

2.3 ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป เวน้แต่
กรณีกองทุนหลกัมวีนัหยุดท าการ บรษิทัจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุดโดย
ไม่ชกัช้า ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่บริษัทจดัการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาวนัท าการขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

2.4 ในกรณีทีป่ระกาศตาม 2.3 ไดก้ระท าผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึน้โดยสมา
คา (NAV Center) หรอืช่องทางอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรบั บริษัทจดัการจะ
ประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัท าการถดัไปกไ็ดเ้ว้นแต่กรณีที่
กองทุนหลกัมีวนัหยุดท าการ บรษิัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุดโดย
ไม่ชกัช้า ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่บริษัทจดัการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
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มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้  

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม 2.3 และ 2.4 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

(1)  ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(2)  ด าเนินการด้วยวธิกีารใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดย
บรษิทัจดัการจะประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

(3)  จดัให้มขีอ้มูลดงักล่าวไว ้ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และสถานที่ทุก
แห่งทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุ เวน้แต่ในกรณีของ
กองทุนเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั บรษิทัจดัการอาจด าเนินการโดยวธิกีารใดๆเพื่อใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนทราบขอ้มลูดงักล่าวแทนการประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัหรอืเกิดเหตุขดัข้องที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท
จดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางชอ่งทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่
ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสอืพิมพ์รายวนั หรอืติด
ประกาศที่บรษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวข้างต้นทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าได้
โดยไม่ชกัชา้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม 
และถือว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

3.  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วย
ลงทุน หรอืจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

3.1 ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัด
เศษทศนิยมตามหลกัสากล  

3.2 ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วธิ ีการปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล ส าหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษ
ทศนิยมต าแหน่งที ่4 ขึน้ สว่นมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช ้ในการค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
จะตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

3.3 ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดั
ทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามทีค่ านวณได้
ใน 3.2 

3.4 ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้  

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตาม 3.1 ถงึ 3.4 บรษิัทจดัการจะน า ผลประโยชน์นัน้
รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 

เงื่อนไขพเิศษ:  

บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 16.2 เมื่อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้  
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1. เมื่อบรษิัทจดัการไม่ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุนตามกรณีทีร่ะบุไวใ้นโครงการ หรอืตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรอืเป็นวนัหยุดท าการ
ซือ้ขายของกองทุน และ/หรอืกองทุนหลกั และ/หรอืตวัแทนขายของกองทนุหลกั โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้
เฉพาะช่วงระยะเวลาดงักล่าว  

2. เมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว 

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศ
ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิ
ระบบเผยแพร่ขอ้มูลมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิ
ประกาศที่บรษิัทจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวข้างต้นทนัทใีนโอกาสแรกที่กระท าได้โดยไม่
ชกัชา้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางชอ่งทางอืน่ใดทีเ่หมาะสม และ
ถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั  

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรอื
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุน
ทีถู่กต้อง บรษิทัจดัการจะจดัท าและสง่รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 
วนัท าการนับแต่วนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัใหม้สี าเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ า
การของบริษัทจดัการเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงาน
ดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้  

(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทัง้นี้ เว้นแต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาด
ครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง  

ในกรณีที่เหตุของความผดิพลาดซึ่งท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมผีลต่อเนื่องต่อ
การค านวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษิทัจดัการ
จะแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งนับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดว้ย  

2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และ
คดิเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บรษิัทจดัการจะค านวณราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลงันับแต่วนัที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่
หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(1) จดัท ารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัท าการถดั
จากวนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
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ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีค่ านวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อให้ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันท าการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง  

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(ค)  สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(ง)  การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

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

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้ เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) ใน
หนังสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ือ้
หรอืขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลใน
รายงานดงักล่าว  

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว 
พรอ้มทัง้ส าเนารายงานการแกไ้ขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ดัท าตาม (1) ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูล
ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้บรษิทัจดัการจะไม่ส่งรายงาน
มาตรการป้องกนัใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารทีผู่ดู้แลผลประโยชน์
รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้  

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง (understate) บรษิทัจดัการ
จะปฏบิตัดิงันี้  

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคา
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อย
กว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บรษิัทจัดการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็น
จ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และ
จ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของ
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนื
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบั
ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของ
ราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
ไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วน
ต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง (overstate) บรษิทัจดัการจะ
ปฏบิตัดิงันี้  

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา 
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน  

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนื
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบั
ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่
น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็น
จ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และ
จ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่  แลว้แต่กรณี 
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนรายใดมมีลูค่าไม่ถงึหนึ่งรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกที่มกีารจ่ายเงนิให้ผู้ถอืหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนแลว้ บรษิทัจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่
ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย
ราคา  

การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผู้
ซือ้หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดก็
ได ้ 

4. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายใน
การประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัสง่เงนิชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ 
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17. ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  

ไม่ม ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ไม่ม ี

17.5. ทีป่รกึษา : ไม่ม ี

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นางสาว ซซูาน เอีย่มวณิชชา 
ชื่อ : นาย สชุาต ิพานิชยเ์จรญิ 
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 
ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอีย่มวณิชชา 
ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท ์

รายละเอยีดเพิม่เตมิ: 

บรษิทั เอส พอีอดทิ จ ากดั 

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ชัน่ 18A เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร 10400  

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7. การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัช ี: เดอืน มถุินายน วนัที ่30 เดอืนมถุินายน 

18.2. วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 มถุินายน 2560 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ไม่ม ี

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวิธีการจดัการ :  

1.  การแกไ้ขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ หากมไิดก้ระท าตามมตโิดยเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย
ไดแ้ล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิรอ้ยละ 
55 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ บริษัทจดัการจะส่งเอกสารหลกัฐาน
เกีย่วกบัการขอมตแิละการนบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เยอรมนั อคิวติี ้           74 

มตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนตามวรรคสอง หมายความว่า มตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหน่วยลงทุนซึง่คดิตาม
จ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ 

ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดนัน้ 

ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมตโิดยเสยีงข้างมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้
เน่ืองจากขอ้จ ากดัในการนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่า
ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจัดการ บรษิทัจดัการ
กองทุนรวมอาจด าเนินการขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานตามแนวทางทีส่ านกังานก าหนดได ้

2. ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระท าตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข 

3.  ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคน 
และประกาศในหนังสอืพิมพ์รายวนัแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่ งฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัที่ได้รบัความ
เหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิแลว้แต่กรณี 

4.  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวิธกีารจดัการที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกบัการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลา และหรอื ประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม บรษิัทจดัการจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รบัความ
เหน็ชอบจากทัง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้รบัมติโดยเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหน่วยลงทุนซึ่งคดิ
ตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ
จดัการกองทุนรวมก่อน  

หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมติเพื่อแก้ไข
เพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535  

20. ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ :  

1.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจ
กูย้มืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดต่้อเมื่อ  

(1)  คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  

(2)  ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยู่ในช่วงเวลาอนัสัน้  

(3)  อตัราส่วนของการกู้ยมืเงนิหรอืการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวต้องอยู่ในอตัราทีเ่หมาะสมต่อความจ าเป็นใน
การบรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  

(4)  การท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืนต้องใช้รูปแบบสัญญาที่เป็ นมาตรฐานตามที่ส านักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั  

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

2.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะใชล้ายมอืชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ค าสัง่ซื้อขาย
หน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิัทจดัการก าหนด เพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการ
แสดงตนเพื่อการท าธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชื่อ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจนบัมตสิ าหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  
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3.  การควบรวมกองทุน 

กองทุนอาจควบรวมกองทุนกบักองทุนรวมอื่นได้ เมื่อได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ ์
ดงัต่อไปนี้  

3.1  การนบัมต ิ 

      กองทุนอาจควบรวมกับกองทุนอื่นได้ เมื่อได้รับมติ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์   
      ดงัต่อไปนี้  

(1) ไดร้บัมติเกินกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุน
รวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักล่าว  

(2) ในกรณีที่มผีูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ออกเสยีงน้อย
กว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม หรอื
ออกเสยีงตัง้แต่กึ่งหนึ่งขึน้ไปของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการ
กองทุนรวมแต่ไม่ไดม้ตโิดยเสยีงขา้งมากดา้นใดดา้นหนึ่งเกนิกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หากบรษิทัจดัการประสงคจ์ะควบรวมกองทุนต่อไป จะด าเนินการขอมตคิรัง้
ใหม่ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมครัง้แรกหรอืวนัที่ก าหนดให้เป็นวนัสุดท้ายของการรบัหนังสอื
แจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขอมตคิรัง้แรก และไดร้บัมตใินครัง้หลงันี้เกนิกึง่หนึ่งของจ านวน
หน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่ออกเสยีงลงมติของแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ใน
กรณีที่บริษัทจดัการต้องด าเนินการตาม (2) บรษิัทจดัการจะแจ้งผลการนับมติครัง้แรก ให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบดว้ย  

การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บรษิัทจดัการจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ
จดัการกองทุนรวมใหม่ หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้ ขอ
มตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  

ในการควบรวมกองทุนไม่วา่จะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบั
กองทุนเปิด หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด บรษิทัจดัการ
จะขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีร่บัโอนเพื่อแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น 
(1) ของวรรคหนึ่ง ถือว่าไดร้บัมติของผู้ถอืหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็น
โครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้นี้  โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการก าหนดวิธปีฏบิตัิในการขอความเหน็ชอบเพื่อแกไ้ขประเภทของ
โครงการจดัการกองทุนรวม”  

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะสง่หนังสอืนดัประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นั
ก่อนวนัประชุม หรือส่งหนังสอืขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวันก่อนวนัที่ก าหนดให้เป็นวนั
สุดท้ายของการรบัหนังสอืแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควร
ทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้ชัดเจนไว้ในหนังสอืนัดประชุม หรือ
หนงัสอืขอมตดิงักล่าว  

(1) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบนัก่อนการขอมติควบรวม
กองทุน ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ 
จ านวน อตัราผลตอบแทน (ถา้ม)ี มลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรัพยต์ามมาตรฐานการบญัชสี าหรบั
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กจิการที่ด าเนินธุรกจิเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท า
การสดุทา้ยของสปัดาหล่์าสดุ และผลการด าเนินงานล่าสดุของกองทุนรวม  

(2) สรุปประเดน็เปรยีบเทยีบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน 
และลกัษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมรีายละเอียดเกี่ยวกับ
ประเภทและวตัถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายที่
เรยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย  

(3)  ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน 

(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

(5)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของ
กองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

(6)  การด าเนินการเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถา้ม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงนิ
ปันผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  

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

(8)  ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรือสทิธปิระโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  

(9)  ขอ้มูลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เมื่อบรษิทัจดัการไดส้่งหนงัสอืนัด
ประชุมหรอืหนังสอืขอมติพรอ้มด้วยเอกสารไปยงัผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บรษิัทจดัการจะส่งส าเนา
หนังสอืนัดประชุมหรือหนังสือขอมติพร้อมด้วยเอกสารดังกล่าวไปยังส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัส่งหนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมต ิ 

3.2  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อน
วนัทีก่ารควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายให้
บริษัทจดัการด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือ
กองทุนรวมทีร่บัโอนได ้ 

3.3 ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนงัสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบ
รวมกองทุน บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวม
กองทุนรวมทีไ่ด้รบัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิด
ประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ 
สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวนัท าการสุดทา้ย
ของแต่ละสปัดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจดัให้มรีายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการของ
บรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจดไูด ้และจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เติม
รายละเอยีดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดขา้งต้น บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว  
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4.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุตามนยัขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการท าประกนัภยัความรบัผดิ
ของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการจะเปลีย่นให้บรษิัทจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ด้วยวธิขีอรบั
ความเหน็ชอบจากส านกังาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุน
รวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิห้าวนันับแต่
วนัทีบ่รษิทัจดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมเีหตุ
จ าเป็นและสมควรบริษัทจดัการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือก
บรษิัทจดัการรายใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีที่มคี่าใชจ้่ายเกดิขึน้
จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถ
ด าเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

5. การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไมน่บัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้
ในส่วนทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด และด าเนินการแก้ไขสดัส่วน
การถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ให้มีจ านวนไม่เกนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัที่ปรากฏกรณีดงักล่าว หรอื
ด าเนินการเลิกกองทุนรวมนัน้ทันทีเว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  

6. ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนได้ไม่เกนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเขา้ขอ้ยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่า
ด้วยเรื่องหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบรษิัทจดัการ กรณี
ยกเวน้ดงัต่อไปนี้ 

(1)  กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จ ากดัสดัสว่นส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

(ก)  กองทุนดงัต่อไปนี้ 

1.   กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

2.   กองทุนประกนัสงัคม 

3.   กองทุนการออมแห่งชาต ิ

4.   กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ

5.   กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

6.   กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

7.   กองทุนอื่นใดทีส่ านกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 

8.   กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข)  นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสยี
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

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

(ง)  บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานเมื่อมเีหตุจ าเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน หรอืเมื่อเป็นไปตามเงื่อ นไข ซึ่งได้แก่กรณี
ดงัต่อไปนี้ 

(ก)  กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอทีเีอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที่
ไดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิัทจดัการ อาจถอืหน่วยลงทุนได้โดยไม่จ ากดัสดัส่วน ทัง้นี้ เฉพาะในช่วง
ระยะเวลาตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมจนถงึวนัทีค่รบก าหนดหนึ่งปีนับแต่วนัที่
เริม่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอทีเีอฟดงักล่าวในตลาดรอง 

(ข)  กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีม่กีารรบัโอนเงินจากกองทุนส ารอง
เลี้ยงชพีหรอืรบัโอนเงนิดงักล่าวต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น  ทัง้นี้ เฉพาะในส่วน
ของหน่วยลงทุนทีร่องรบัการรบัโอนเงนิดงักล่าว 

(ค)  กรณีของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะไดร้บัจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอื
หน่วยลงทุน ได้ไม่เกนิสดัส่วนที่ระบุไว้ในโครงการ ทัง้นี้ เมื่อไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานตาม
เหตุจ าเป็นและสมควร 

(ง)  กรณีทีม่เีหตุจ าเป็นและสมควรอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิข้อจ ากดัการถอืหน่วย
ลงทุนได้แต่ไม่เกนิร้อยละห้าสบิของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  โดยได้รบัการ
ผ่อนผนัจากส านกังาน  ทัง้นี้ ในการผ่อนผนัดงักล่าว ใหส้ านกังานพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นส าคญั 

“ผู้ลงทุนรายใหญ่” และ “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” ตามวรรคหนึ่ง (2)(ก) ให้หมายความถึงผู้ลงทุนรายใหญ่และ
ผูด้แูลสภาพคล่อง ตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมอทีเีอฟ” 

“เงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี” ตามวรรคหนึ่ง (2) (ข) ใหห้มายความดงันี้ 

(1)  เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

(2)  เงนิตามวรรคสาม (1) ทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น 

(3)  ผลประโยชน์อนัเกดิจากเงนิตามวรรคสาม (1) และ (2)”  

7. ธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (Affiliated Transaction) 

บริษัทจัดการอาจท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและที่ แก้ไข
เพิม่เตมิในอนาคต  

8. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) 

1 บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเนื่องมาจากการใช้
บรกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได้  แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 
รวมทัง้ “หลกัปฏบิตัใินการรบัผลตอบแทนทีเ่กดิจากการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิจากนายหน้าซือ้
ขายหลักทรพัย์หรือบริษัทสมาชิกศูนย์ซื้อขายหลักทรพัย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บริษัทจัดการ
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ก าหนดไว้ ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะจดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึง
ลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูล
เกี่ยวกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีที่เป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผย
ขอ้มลูดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

9.   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปล ียนแปลง เพ ิมเตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู    
      หรอืรายงานต่างๆ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี จะปรบัปรุงเปล ียนแปลง เพ ิมเตมิ และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล 
หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื 
รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ(Statement) เป็นต้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ข้อมูล หรือ
รายงานต่างๆ ท ีเก ียวขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร 
ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ท ีเก ียวขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส์ เช่น จดัส่งขอ้มูลผ่านระบบ
เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ หรอืการจดัสง่ขอ้มลูผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email)เป็นต้น และ/หรอื
จดัส่งขอ้มูลให้ในรูปแบบขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ไดร้บัขอ้มูลเกี ยวกบักองทุนครบถ้วนแลว้ เพ ือประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ส าหรบัหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนที ไดร้บัผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ละ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถใช้
แทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด ้

10. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 

1. พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในหระเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีห นังสือเดินทางของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2. นิติบุคคล รวมถงึบรษิัทหรอืห้างหุน้ส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
รวมถงึสาขาของนิตบิุคคลดงักล่าว 

3. หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4. ผูล้งทุนซึ่งติดต่อหรอืรบัขอ้มูล หรอืส่งค าสัง่เกีย่วกบัหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการ หรอืช าระ/รบัช าระเงนิ
เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้นี้ รวมถึง ผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรอืผู้จดัการที่
ตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

5. กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอื
ระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมส าหรบัผู้ลงทุนที่มี
ลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

11.  ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาได้ออกกฎหมายที่เรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act 
(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าว
ก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิทีไ่ม่ใช่สญัชาตอิเมริกนันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution 
หรอื FFI) รายงานขอ้มูลเกี่ยวกบับญัชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่
รวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล สญัชาตอิเมรกินั ผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึง่มถีิ่นทีอ่ยู่ทาง
ภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากนี้ยงัปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลาย
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ประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายทีม่ขีอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึ่ง
ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบั
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าที่ต้องรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของ
บุคคลสญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี่ FATCA ก าหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลู
ลกูคา้เพื่อหาความสมัพนัธข์องลกูคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถึงหน้าทีใ่นการก าหนดให้ลูกคา้บาง
ประเภทตอ้งจดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

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

(1)  ตอ้งถูกหกัเงนิในอตัรา 30% ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย
ทรพัยส์นิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรพัยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-
thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งจะ
เริม่ต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา
และ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินใน
ประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ ผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) มหีน้าทีด่ าเนินการหกัเงนิ 
ณ ทีจ่่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์  ผู้รบัฝาก
ทรพัยส์นิ และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผกูพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA 
อาจจะปฏเิสธหรอืระงบัการท าธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบั 

กองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ
ด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถึงอาจท าให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทาง
ผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทนุรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิัทจดัการ) จงึเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทุนรวม
สามารถปฏบิตัติามภาระผูกพนัภายใตข้อ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งได ้บรษิทั
จดัการและกองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานของกองทุน เช่น ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝาก
ทรพัยส์นิ และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน าสง่ขอ้มลู (เช่น 
ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จ านวนเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นตน้)ทีม่อียู่ในบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทั
จดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิจูน์ทราบ
ความเกี่ยวข้องกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธิในสญัชาติอเม รกินัหรอืการให้
ขอ้มูลตามหวัขอ้ทีก่ าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการแจง้
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ปรบัปรุงขอ้มลูเมื่อขอ้มูลทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถงึน าสง่หลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วม
ใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลูกค้าสถาบนัการเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกดิต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุน
หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้งขา้งต้น ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่
บรษิทัจดัการก าหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้
ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามที่บรษิัท
จดัการแจง้นี้แลว้ และ/หรอืไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  

(1) ไม่รบัค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2) ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และด าเนินการคนืเงนิลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(3) ด าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนของผู้
ถอืหน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทัง้นี้ ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท าใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บั
ประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ
กระท าเพื่อหลกีเลีย่งมใิห้บรษิัทจดัการและกองทุนมกีารด าเนินการที่ไม่สอดคล้องขอ้บงัคบัของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งอนัจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามที่
กล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบิตับิรษิทัจดัการจะเลอืกด าเนินการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืง
ของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด)เท่านัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธิ
ไวข้า้งตน้ บรษิทัจดัการ(รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่ง
ขอ้มูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องรอ้งขอต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

13. สาระส าคญัของกองทุนรวมต่างประเทศ 

รายละเอยีด กองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (กองทุนหลกั) ตามขอ้ 3.11 

ปัจจยัความเส่ียง 

1. ความเส่ียงทัว่ไป 

 1.1  ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูค่าหน่วยลงทุน 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิค านวณจากมูลค่ารวมของกองทุนรวม หารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด ดงันั ้น 
มลูค่าของกองทุนรวมจงึเทยีบเท่ากบัผลรวมของราคาตลาดของสนิทรพัยท์ัง้หมดหกัดว้ยราคาตลาดของ
ภาระหนี้สนิทัง้หมดของกองทุนรวม มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิจงึขึน้อยู่กบัมูลค่าของสนิทรพัย์ทัง้หมด และ
มลูค่าของภาระหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ หากมลูค่าสนิทรพัยป์รบัลดลง หรอืมูลค่าของภาระหนี้สนิปรบัสงูขึน้ 
อาจสง่ผลใหม้ลูค่าหน่วยลงทุนปรบัลดลงตามมา 

 1.2  อทิธพิลของภาษต่ีอผลการด าเนินงานของกองทุน ของนกัลงทุนแต่ละราย 
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 ภาษีที่ค านวณจากผลก าไรจากการลงทุนนัน้ขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดของนักลงทุนแต่ละราย และอาจ
เปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต นกัลงทุนควรปรกึษาผูใ้หค้ าแนะน าทางดา้นภาษสีว่นบุคคลในแต่ละกรณี 

 1.3  การระงบัการไถ่ถอนหน่วยลงทุน 

บรษิทัอาจระงบัการไถ่ถอนหน่วยลงทุนชัว่คราว ไถ่ถอนในกรณีพเิศษเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์
ของนกัลงทุน เหตุการณ์เหล่านี้อาจรวมถงึเหตุการณ์รุนแรงทางเศรษฐกจิหรอื การเมอืง รายการการไถ่
ถอนหน่วยลงทุนที่สงูผดิปกต,ิ เหตุการณ์การปิดตลาดหุน้ หรอืขอ้จ ากดัหรอืปัจจยัอื่นทีส่ง่ผลกระทบต่อ
การก าหนดมูลค่าหุ้นและเหตุการณ์เหล่านี้เป็นผลให้นักลงทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตาม
ตอ้งการ เนื่องจากโอกาสในการไถ่ถอน มอียู่อย่างจ ากดั นอกจากนี้ ราคาหน่วยลงทุนอาจอาจถูกระงบั
ไม่ให้มกีารท ารายการไถ่ถอน เช่น ในกรณีที่บรษิัทได้ถูกบงัคับขายสนิทรพัย์ในมูลค่าที่ต ่ากว่าราคา
ตลาด ในช่วงระงบัการท ารายการไถ่ถอน ราคาหน่วยลงทุนภายหลงัการไถ่ถอนอาจต ่ากว่าราคาหน่วย
ลงทุนก่อนทีจ่ะมเีกดิเหตุการณ์การระงบัการไถ่ถอน 

 1.4  แกไ้ขเพิม่เตมิเงื่อนไขการลงทุน 

บรษิทัมสีทิธทิีใ่นการแกไ้ขเงื่อนไขการลงทุนตามความเหน็ชอบของ BaFin การเปลีย่นแปลงในเงื่อนไข
การลงทุน อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกฎระเบยีบที่มผีลต่อนักลงทุน ตวัอย่างเช่น บรษิัทอาจมกีาร
เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ด้วยการการแก้ไขเงื่อนไขในการลงทุน หรอือาจเพิ่มค่าใช้จ่ายของ
กองทุน 

 1.5  การช าระบญัชขีองกองทุน  

บรษิทัมสีทิธิย์ุตกิารบรหิารจดัการกองทุน และช าระบญัชขีองกองทุนภายหลงัการยุตกิารบรหิารจดัการ
กองทุน สทิธิใ์นการขายสนิทรพัยข์องกองทุนจะถูกโอนไปยงัผูร้บัฝากและดแูลทรพัยส์นิ ภายใน 6 เดอืน 
ซึง่นกัลงทุนอาจไดร้บัความเสีย่งในประเดน็ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน และอาจถูกเรยีกเกบ็ภาษี
อื่น ๆ นอกเหนือจากภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา และหลงัจากการสิน้สุดการช าระบญัชแีลว้ ผูถ้ือหน่วย
อาจถูกเรยีกเกบ็ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาในภายหลงั 

1.6  การควบรวมกองทุน 

บรษิทัอาจโอนสนิทรพัย์ทัง้หมดของกองทุนไปยงักองทุนอื่นภายใต้ UCITS อื่น ในกรณีนี้นักลงทุนอาจ   
( i)  คืนหน่วยลงทุน (ii) คงหน่วยลงทุน ส่งผลให้เป็นนักลงทุนของกอง UCITS กองนัน้ (iii ) หรือ
แลกเปลีย่นหน่วยลงทุนกบักองทุนอื่นทีม่นีโยบายการลงทุนทีเ่ทยีบเคยีง นอกจากนี้ ในกรณีนี้ยงัรวมถงึ
กรณีทีบ่รษิัทโอนสนิทรพัยจ์ากกองทุนอื่นมายงักองทุนอกีดว้ย  ดงันัน้ นักลงทุนอาจต้องตดัสนิใจก่อน
การโอน และอาจมกีารเรยีกเกบ็ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาจากเหตุการณ์นี้ดว้ย 

1.7  การท าก าไร และการบรหิารตามนโยบายการลงทุน 

ผลการด าเนินงานของกองทุนอาจไม่ไดเ้ป็นไปตามความคาดหวังของนักลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนอาจ
ปรบัตวัลดลงและก่อให้เกดิผลขาดทุน และนักลงทุนอาจไดร้บัเงนิลงทุนที่ต ่ากว่าเงนิลงทุน ณ วนัแรกที่
ลงทุน  

1.8  ความเสีย่งเฉพาะของดชันีหลกัทรพัย ์UCITS 

หากมลูค่าดชันีอา้งองิลดลง นักลงทุนอาจไดร้บัความเสีย่งจากการทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนปรบัลดลง บรษิทั
จะไม่มแีนวทางการป้องกนัความเสีย่งในการจ ากดัผลขาดทุนจากการลงทุน (No active management) 
ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถซือ้หลกัทรพัยบ์างตวัไดช้ัว่คราว หรอืเกดิเหตุการณ์อื่นๆ อาจท าให้ผลการ
ด าเนินงานของกองทุนเบีย่งเบนไปจากผลการด าเนินงานของดชันีชีว้ดั นอกจากน้ี ค่าใชจ้่ายจากธุรกรรม
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การท ารายการ ค่าธรรมเนียม หรอืภาษีที่เกดิจากการบรหิารกองทุนทีอ่าจไม่สะทอ้นใหเ้หน็ในขณะที่มี
การค านวณดัชนีชี้ว ัด ซึ่งเป็นผลให้ผลการด าเนินงานของกองทุนอาจจะไม่คล้อยตามกับผลการ
ด าเนินงานของดชันีอา้งองิ  

2. ความเส่ียงท่ีผลการด าเนินอาจติดลบ (ความเส่ียงจากภาวะตลาด) 

 2.1  ความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงมลูค่าการลงทุน 

มลูค่าตลาดของสนิทรพัยท์ีล่งทุนอาจลดลงและอาจก่อใหเ้กดิการขาดทุนตามมา 

 2.2  ความเสีย่งของตลาดทุน 

ราคาหรือผลการด าเนินงานของตราสารทางการเงินนัน้ขึ้นอยู่กบัผลการด าเนินงานของตลาดทุน ซึ่ง
เปลีย่นแปลงไปตามปัจจยัต่างๆ เช่น เศรษฐกจิโลก หรอืภาวะเศรษฐกจิและการเมอืงของแต่ละประเทศ 
รวมถึงปัจจยัที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความรู้สกึ , ความเห็น และข่าวลอื อกีทัง้ การเปลี่ยนแปลง
อตัราดอกเบีย้, อตัราแลกเปลีย่น หรอือนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสาร 

 2.3  ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงราคาของตราสารทุน 

การเปลีย่นแปลงราคาของตราสารทุนเกดิจากปัจจยัต่างๆ ดงันี้ การเปลีย่นแปลงผลก าไรด าเนินงานของ
บรษิทั ภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากน้ี ความเชื่อมัน่ของนกัลงทุนทีม่ต่ีอบรษิทัยงั
มผีลต่อราคาของตราสารทุนดว้ย 

 2.4  ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ 

การเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยมีผลต่อการลงทุนในตราสารหนี้ การเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยจะ
แปรผกผนัต่อราคาของตราสารหนี้ โดยราคาของตราสารหนี้เปลี่ยนแปลงตามอายุคงเหลอืของตราสาร 
โดยตราสารหนี้ทีม่อีายุคงเหลอืสัน้ โดยทัว่ไปจะมคีวามเสีย่งของราคาทีผ่น้ผวนต ่ากวา่ตราสารหนี้ทีม่อีายุ
คงเหลอืยาวกว่า และยงัมอีตัราผลตอบแทนทีต่ ่ากวา่อกีดว้ย และตราสารหนี้ตลาดเงนิจะมคีวามเสีย่งของ
ราคาที่ผันผวนต ่ ากว่าตราสารหนี้ประเภทอื่นเนื่องจากอายุคงเหลือของตราสารจะต ่ากว่า 397 วัน 
นอกจากนี้ ตราสารหนี้ต่างประเภท แมว้่าจะมอีายุคงเหลอืทีเ่ท่ากนั และสกุลเงนิทีเ่หมอืนกนั ยังอาจให้
ผลตอบแทนทีต่่างกนัดว้ย 

 2.5  ความเสีย่งทีเ่กดิจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 

•  การเปลีย่นแปลงของราคาของสนิคา้อา้งองิมผีลต่อมลูค่าการใชส้ทิธิข์องสญัญาออปชัน่ หรอืสญัญาฟิว
เจอร ์

•  ความเสีย่ง Leverage Effect ของการเข้าลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ มีผลต่อมูลค่าสนิทรพัย์สุทธขิอง
กองทุนสงูกว่าการลงทุนโดยตรงในสนิคา้อา้งองิ 

•  ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิบางประเภทอาจไม่มสีภาพคล่องเพยีงพอต่อการซื้อขายในตลาดรองใน
บางสถานการณ์ 

•  การซือ้สญัญาออปชัน่ อาจมคีวามเสีย่งที่สญัญาออปชัน่ไม่ถูกใชส้ทิธิเ์น่ืองจากราคาของสนิคา้อ้างองิ
ไม่เป็นไปตามระดบัทีค่าดการณ์ไว ้และอาจก่อใหเ้กดิผลขาดทุนต่อกองทุนตามมา 

•  สญัญาฟิวเจอรอ์าจมคีวามเสีย่งในกรณีทีบ่รษิทัอาจต้องจ่ายมูลค่าส่วนต่างระหว่างราคาปิดของสนิคา้
อา้งองิและราคาตลาดของสนิค้าอา้งองิ ณ วนัก าหนดช าระราคา หรอืวนัสิน้สุดอายุกองทุน และอาจ
ก่อใหเ้กดิผลขาดทุนต่อกองทุน 

•  การช าระราคาของรายการ อาจก่อใหเ้กดิตน้ทุนได ้
•  การคาดการณ์ล่วงหน้าต่อผลการด าเนินงานของสนิคา้อา้งองิ, อตัราดอกเบีย้, อตัราแลกเปลีย่น อาจ

ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ 
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•  รายการขายและซือ้ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิของสนิคา้อา้งองินัน้ๆ อาจท าไปภายใต้ช่วงเวลาทีไ่ม่
เหมาะสม 

•  การใชต้ราสารอนุพนัธท์างการเงนิอาจก่อใหเ้กดิผลขาดทุนทีไ่ม่สามารถคาดเดาได ้
การซือ้ขายหลกัทรพัยน์อกตลาด (OTC) อาจมคีวามเสีย่ง ดงันี้ : 
•  บรษิัทโดยกองทุน อาจท าการซื้อขายหลกัทรพัย์นอกตลาดตลาดหากตลาด Regulated Market ไม่

เอือ้อ านวย 
•  การช าระราคาอาจไม่ไดร้ะบุไวใ้นสญัญาการซือ้ขาย หรอือาจก่อเกดิค่าใชจ้่ายจากการช าระราคานัน้ 

2.6  ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงราคาหุน้กูแ้ปลงสภาพ และหุน้กูค้วบใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

หุ้นกูแ้ปลงสภาพและหุ้นกู้ชนิดม ีWarrant ให้สทิธิใ์นการแปลงตราสารเป็นหุ้น ดงันัน้ มูลค่าของ หุ้นกู้
แปลงสภาพ  และหุ้นกู้ควบใบส าคญัแสดงสทิธจิงึขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของหุ้นนัน้ๆ  และความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหุ้นนัน้ๆ จึงอาจมีผลต่อผลการด าเนินงานของ หุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้ควบ
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

2.7  ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมการกูย้มืหลกัทรพัย ์

กรณีทีบ่รษิทัใหกู้ย้มืหลกัทรพัยใ์นนามของกองทุน ผูข้อยมืจะไดร้บัหลกัทรพัยน์ัน้ๆ  และโอนคนืกองทุน
ในวนัสิน้สดุการท ารายการกูย้มืหลกัทรพัย ์บรษิทัไม่มสีทิธใินการขายหลกัทรพัยร์ะหว่างระยะเวลาในการ
ท ารายการกู้ยมืหลกัทรพัย์ภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด หากมูลค่าหลกัทรพัย์นัน้ลดลงในช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว และบริษัทต้องการขายหลกัทรพัย์ บริษัทจะต้องยกเลิกการท าสัญญาการกู้ยืมหลกัทรพัย์
ดงักล่าว และรอขัน้ตอนการช าระราคาหลกัทรพัย ์ซึง่อาจท าใหก้องทุนขาดทุนในระหว่างนัน้ได ้

2.8  ความเสีย่งของการท าสญัญาซือ้คนื 

สญัญาซือ้ขายคนื คอื ผูข้ายหลกัทรพัยต์กลงจะขายหลกัทรพัยใ์หก้บั ผูซ้ือ้หลกัทรพัย ์โดยมสีญัญาว่าจะ
ซือ้คนืหลกัทรพัยจ์ากผูข้ายในอนาคต ดว้ยจ านวนเงนิเท่ากบัเงนิตน้ทีไ่ดกู้ย้มืไวบ้วกกบัดอกเบีย้ของการ
กู้ยมืเงนิตามวนั และราคาที่ตกลงกนัไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่หลกัทรพัย์ที่ขายมมีูลค่าลดลงในช่วงระยะ
สญัญา และบรษิทัตอ้งการขายเพื่อทีจ่ะจ ากดัผลขาดทุน บรษิทัอาจใชส้ทิธิน์ัน้ก่อนการสิน้สุดสญัญา และ
การใชส้ทิธิน้ี์อาจก่อใหเ้กดิผลขาดทุนต่อกองทุนตามมา ในทางกลบักนั กองทุนอาจได้รบัผลก าไรหาก
หลกัทรพัยม์มีลูค่าสงูขึน้ตอนสิน้สดุสญัญา 

 2.9  ความเสีย่งจากการถอืหลกัประกนั 

มูลค่าของหลักประกันที่บริษัทได้รับจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอาจเพิ่มขึ้น  และ
ครอบคลุมมูลค่า การท ารายการ ณ วนัส่งมอบ นอกจากนี้  บริษัทอาจลงทุนในบัญชีเงินสดแบบมี
หลกัประกนั, ตราสารหนี้ทีร่ฐับาล หรอืตราสารตลาดเงนิ และมโีอกาสทีธ่นาคารทีฝ่ากเงนิอาจปิดท าการ 
รวมถงึมูลค่าตราสารเหล่านี้อาจปรบัลดลง ทา้ยทีสุ่ด หลกัประกนัทีบ่รษิทัไดว้างไวอ้าจไม่หลงเหลอื และ
อาจตอ้งวางหลกัประกนัเพิม่ในภายหลงัเพื่อหกักลบผลขาดทุนทีเ่กดิขึน้ 

2.10 ความเสีย่งจากอตัราเงนิเฟ้อ 

มูลสนิทรพัยอ์าจลดลงในช่วงทีต่้องเผชญิกบัอตัราเงนิเฟ้อ และอตัราเงนิเฟ้ออาจสูงกว่ามูลค่ากองทุนที่
เพิม่ขึน้ 

2.11 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

กองทุนอาจลงทุนในสนิทรพัยห์ลากหลายสกุลเงนินอกเหนือจากสกุลเงนิของกองทุน มลูค่าของสนิทรพัย์
อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเคลื่อนไหวของสกุลเงนิอื่นๆ นอกเหนืองจากสกุลเงนิของกองทุน 
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2.12 การกระจุกตวัของความเสีย่ง 

ตวัชีว้ดัของกองทุนอาจเน้นการลงทุนในแต่ละประเทศ และอาจเป็นผลใหผ้ลการด าเนินงานของกองทุน
คลอ้ยตามผลการด าเนินงานของตลาดหุน้ประเทศดงักล่าวเป็นพเิศษ 

2.13 ความเสีย่งจากการลงทุนในหน่วยลงทุน 

มกัมีความเกี่ยวเนื่องกบัสนิทรัพย์ที่กองทุนต้นทางลงทุน หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนต้นทาง 
อย่างไรกต็ามผูจ้ดัการกองทุนของกองทุนต้นทางแต่ละกองจะบรหิารกองทุนอย่างเป็นอสิระต่อกนั จงึท า
ใหค้วามเสีย่งทีเ่กดิขึน้หกักลบกนัไป นอกจากนี้ กองทุนต้นทางอาจไม่รบัค าสัง่ขายคนืซึง่อาจก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบต่อกองทุน 

2.14 ความเสีย่งจากการลงทุน 

หลกัเกณฑ์การลงทุน และขอ้จ ากดัการลงทุนที่เป็นไปตามหลกักฎหมาย และภาวะการลงทุน ท าใหก้ล
ยุทธก์ารลงทุนที่แท้จรงิอาจท าได้ไม่ทัว่ถงึ เช่น ได้เพยีงบางกลุ่มอุตสาหกรรม, ตลาด หรือประเทศ ซึ่ง
น ามาสูค่วามเสีย่งทีเ่ฉพาะเจาะจง อาท ิความผนัผวนทีเ่พิม่ขึน้ ฯลฯ 

3. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 3.1  ความเสีย่งทีด่า้นสภาพคล่องทีเ่กดิจากการลงทุนในสนิทรพัย ์

กองทุนอาจมีการถือครองหรอืลงทุนในสนิทรพัย์ที่ไม่ได้รบัการยอมรบัส าหรบัการซื้อขายอย่างเป็น
ทางการในตลาดหลกัทรพัย ์นอกจากนี้ ไม่ไดเ้ป็นการรบัรองว่าสนิทรพัยเ์หล่านี้ สามารถขายต่อโดยไม่
ต้องมีส่วนลดหรอืความล่าช้า ซึ่งอาจท าให้ไม่สามารถจ าหน่ายสนิทรพัย์เหล่านี้ได้ทัง้หมด ขึ้นอยู่กบั
ภาวะตลาด ปรมิาณหลกัทรพัย ์ระยะเวลา และตน้ทุนค่าใชจ้่ายในขณะนัน้ 

 3.2  ความเสีย่งจากสภาพคล่องของแหล่งเงนิทุน 

บรษิทัอาจมแีนวโน้มทีไ่ม่สามารถออกสนิเชื่อทีส่อดคลอ้งกนั หรอืออกสนิเชื่อทีม่ขีอ้ตกลงและเงื่อนไขที่
ดอ้ยกว่า  นอกจากนี้ ในการให้สนิเชื่อที่มอีตัราดอกเบี้ยลอยตวัอาจส่งผลกระทบต่อกองทุนหากอตัรา
ดอกเบีย้ในตลาดเพิม่ขึน้ และส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน เนื่องจากมผีล ให ้บรษิทัอาจถูก
บงัคบัใหข้ายสนิทรพัยก์่อนเวลาอนัควร หรอืภายใตเ้งื่อนไขทีเ่ลวรา้ยกว่าทีไ่ดร้ะบุไวใ้นเบือ้งตน้ 

 3.3  ความเสีย่งจากปรมิาณรายการไถ่ถอนหรอืรายการซือ้ทีเ่พิม่ขึน้ 

ปรมิาณรายการไถ่ถอนหรอืรายการซื้อที่เพิม่ขึน้มผีลต่อสภาพคล่องของกองทุน และเกี่ยวเนื่องไปยงั
ต้นทุนที่เกดิขึน้จากการท ารายการซื้อขายสนิทรพัยข์องผูจ้ดัการกองทุน รวมถงึผลการด าเนินงานของ
กองทุนดว้ย 

4. ความเส่ียงจากความสามารถในการปฏิบติัตามสญัญาของคู่สญัญา รวมถึงความเส่ียงด้านอนัดบั
ความน่าเช่ือถือและการติดตามทวงถาม 

 4.1  ความเสีย่งทีเ่กดิจากการผดินดัช าระหนี้ของคู่สญัญา 

การผดินัดช าระหนี้ของคู่สญัญาอาจเกดิผลขาดทุนต่อกองทุน ความเสีย่งของคู่สญัญามผีลต่อราคาของ
หลักทรพัย์ แม้ว่าหลกัทรพัย์จะถูกคัดกรอง คดัเลือกมาอย่างดี แต่มีความเป็นไปได้ที่คู่สญัญาอาจ
ลม้ละลายในภายหลงั 

 4.2  ความเสีย่งทีเ่กดิจากคู่สญัญากลาง (Central Counterparty - CCP) 

คู่สญัญากลางนบัเป็นสถาบนัทีท่ าหน้าทีเ่ป็นตวักลางในการท ารายการทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน โดยเฉพาะ
รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อขายตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ อาจเป็นตวักลางทีท่ าหน้าที่ซือ้หรอืขาย 
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เพื่อใหแ้น่ใจว่าอนัดบัความน่าเชื่อถอืของคู่สญัญาผ่านกลไกการการป้องกนัทีช่่วยลดการสญูเสยี ทีเ่กดิ
จากการการท าธุรกรรม เช่นการฝากเงนิในบญัชทีีม่หีลกัประกนั แมจ้ะมกีลไกคุม้ครองเหล่านี้ แต่ความ
ลม้เหลวของ CCP อาจมผีลต่อกองทุนทีม่ไิดป้้องกนัความเสีย่ง 

 4.3  ความเสีย่งทีเ่กดิจากการผดินดัช าระหนี้ของคู่สญัญาการซือ้ขายคนื 

ในสญัญาซือ้ขายคนื จะมกีารจดัหาหลกัประกนัใหโ้ดยคู่สญัญา หากคู่สญัญามกีารผดินัดช าระหนี้บรษิทั
จะมสีทิธิค์รอบครองสนิทรพัยท์ีต่กลงซือ้ นอกจากน้ีกองทุนอาจขาดทุนอนัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของ
ราคาหลกัทรพัย ์ซือ้ หรอืหากความน่าเชื่อถอืของคู่สญัญาถูกปรบัลดลง และเป็นผลใหม้ลูค่าหลกัประกนั
ทีถ่อือยู่ไม่เพยีงพอกบัสทิธิท์ีบ่รษิทัควรจะได ้ 

 4.4  ความเสีย่งทีเ่กดิจากรายการการใหกู้ย้มืหลกัทรพัย ์

ในกรณีทีบ่รษิทัใหย้มืหลกัทรพัยใ์นนามของกองทุน หลกัประกนัทีไ่ดม้าจะตอ้งเพยีงพอ หากเกดิกรณีที่
คู่สญัญาไม่สามารถช าระคนืได ้ขอบเขตของหลกัประกนัทีใ่หไ้วอ้ย่างน้อยควรมมีลูค่าเท่ากบัมลูค่าตลาด
ของหลกัทรพัยใ์ห้ กูย้มื ผูย้มืหลกัทรพัย์ต้องน าหลกัประกนัมาเพิม่หากมูลค่าหลกัทรพัย์ทีกู่้ยมืเพิม่ขึน้ 
คุณภาพหลกัประกนัลดลง  หรอืภาวะเศรษฐกจิถูกบัน่ทอนและมลูค่าหลกัประกนัไม่เพยีงพอ ในกรณีทีผู่้
กูย้มืไม่สามารถท าตามขอ้ตกลง อาจเกดิความเสีย่ง ทีก่ารเรยีกรอ้งสทิธอิาจไม่คุม้ครองครอบคลุมตาม
ภาระผกูพนัในกรณีทีคู่่สญัญาไม่สามารถช าระคนืได ้ 

      5. ความเส่ียงจากการปฏิบติัการของกองทุน 

 5.1   ความเสีย่งทีเ่กดิจากการกระท าผดิทางอาญา เหตุการณ์ทีผ่ดิปกตหิรอืภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ

กองทุนอาจไดร้บัผลกระทบจากการกลายเป็นเหยื่อของการหลอกลวงกระท าผดิทางอาญา ซึ่งอาจเกดิ
ความสญูเสยีอนัเน่ืองมาจากความเขา้ใจผดิหรอืขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิจากพนักงานของบรษิทั หรอืบุคคลที่
สาม หรอืไดร้บัความเสยีหายจากภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ

 5.2   ความเสีย่งในประเทศต่างๆ ทีก่องทุนไดล้งทุนไว ้ 

เป็นความเสีย่งทีป่ระเทศนัน้ๆ ในฐานะลกูหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระเงนิคนืเมื่อครบก าหนด 

5.3   ความเสีย่งในเรื่องของเสถยีรภาพทางดา้นกฎหมาย และการเมอืงของประเทศต่างๆ ทีก่องทุนไดล้งทุน
ไว ้ 

การลงทุนในนามของกองทุนนอกเหนือจากการคุม้ครองของกฎหมายเยอรมนั บรษิทัอาจเผชญิกบัความ
สัน่คลอนของเสถยีรภาพทางการเมอืง และทางดา้นกฎหมาย อาท ิการแกไ้ขในกรอบกฎหมายของแต่
ละประเทศ นอกจากนี้ยงัรวมถึงกฎหมายเยอรมนัที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย
หลกัทรพัยข์องกองทุน 

 5.4  การเปลีย่นแปลงบรบิทกฎหมาย 

ขอ้มูลเกีย่วกบัภาษี จะขึน้อยู่กบักฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัของระบบภาษีเยอรมนัในปัจจุบนั ขอ้มูลที่
อย่างไรกต็ามเรายอมรบัต่อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในภาษีทีเ่ป็นผลมาจากการออกกฎหมาย หรอืการ
พจิารณาคดหีรอืพระราชกฤษฎกีาทีอ่อกโดยหน่วยงานดา้นก ากบัภาษี 

 5.5  ความเสีย่งของบุคลากรทีส่ าคญั 

หากผลการด าเนินงานของกองทุนของกองทุนรวมที่ประสบความส าเรจ็ เกิดจากความสามารถของ 
Trader ในการ การบรหิารจดัการเพยีงบุคลใดบุคคลหนึ่ง อย่างไรกต็ามหากเกดิการเปลีย่นแปลงในกลุ่ม
ผูม้อี านาจในการบรหิารจดัการของกองทุนในอนาคต อาจมผีลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทุน 

 5.6  ความเสีย่งจากการดแูลรกัษาทรพัยส์นิ 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เยอรมนั อคิวติี ้           87 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีผูร้บัฝากทรพัยส์นิอยู่ในต่างประเทศ มคีวามเป็นไปไดใ้นการสญูเสยีทรพัยส์นิ
ในกรณีทีเ่กดิการลม้ละลาย ละเมดิ หรอืเน่ืองมาจากเหตุสุดวสิยั บรษิทั อาจตกลง กบัธนาคารผูร้บัฝาก
ทรพัยส์นิ 

 5.7  ความเสีย่งจากการซือ้ขายและช าระราคาหลกัทรพัย ์

อนัเกดิจากการท าธุรกรรมผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์มคีวามเสีย่งทีก่ารช าระเงนิ การส่งมอบหลกัทรพัย์
ไม่ตรงเวลา 

 5.8  ความเสีย่งจากขอ้จ ากดัการลงทุน 

จากข้อตกลงการลงทุนของ Blackrock Group กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้รวมถึงข้อจ ากดัการ
ลงทุนดว้ย โดยการลงทุนใน Blackrock Group ถูกพจิารณาเป็นการลงทุนนามของกองทุนทีบ่รหิารโดย 
Blackrock Group หรอื PNC Group อาจเป็นขอ้เสยีเปรยีบต่อกองทุน 

13. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับปรุงขอ้มูลการลงทุนให้เป็นปัจจุบนัใน 1. หนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญ 
และ 2. หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทุนรวม  ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

21.  การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด บริษทัจดัการมี
การจดัการกองอสงัหาริมทรพัย ์หรอืกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน : 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปลีย่นให้
บรษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านกังานหรอื ขอมตโิดยเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได ้ทัง้นี้ 
หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืก
บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่าย
เกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการ
ไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบั
บรษิทัจดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่
ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์น
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 
โดยผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ 
การลงนามในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จดัการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้ก าหนดใน
โครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านกังาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบั
บรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อื

หุน้ของบรษิทัต่างๆในรอบปีปฏทินิไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมนั อิควิต้ี 

ตัง้แต่วนัท่ี  1  กรกฎาคม  2561  ถึงวนัท่ี  30  มิถนุายน  2562 

- ไม่ม ี- 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบั
กองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่  website ของบริษัทจัดการ 
(www.principal.th) และส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมนั อิควิต้ี 

1. นายวนิ พรหมแพทย,์ CFA 
2. นายวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA 
3. นางสาว วริยิา โภไคศวรรย ์
4. นายปณิธ ิจติรโีภชน์ 
5. นายธนา เชนะกุล, CFA 
6. นายวรุณ ทรพัยท์วกีุล 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จดัการกองทุนทัง้หมดไดท้ี่ website ของ
บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 
 

รายงานรายละเอียดการรบัค่าตอบแทน หรอืประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบี้ย หรอืผลประโยชน์ทัว่ไปท่ี
เกิดจากการลงทุน 

 
- ไม่ม ี- 

 
 
 
 
 
 

http://www.sec.or.th/
http://www.sec.or.th/
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บทวิเคราะห์ สิทธิในการ อ่ืนๆ

1 ธนาคาร กรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2 บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

3 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 

4 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซจีเีอส ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

5 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 

6 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซติี้คอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

7 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ ดบีเีอส วคิเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

8 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

9 ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั(มหาชน) 

10 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)        เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบ

11 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)         การตดัสนิใจลงทุน

12 บรษิทัหลกัทรพัย์เมย์แบงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

13 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

14 ธนาคาร ไทยพาณชิย์ จ ากดั(มหาชน)    

15 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไทยพาณชิย์ จ ากดั 

16 บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

17 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 

18 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั       

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอ่ืน (Soft Commission)

ของธรุกิจกองทนุรวม

ล าดบั ช่ือผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รบั เหตผุลในการรบั

ผลประโยชน์ตอบแทน



 

 

 

 

 

 

 

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


