หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอเชีย แปซิ ฟิก ไดนามิก อิ นคัม อิ ควิ ตี้
Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund (PRINCIPAL APDI)
• เดิ มกองทุนชื่อกองทุนเปิ ดซี ไอเอ็มบี-พริ นซิ เพิ ล เอเชี ย แปซิ ฟิก ไดนามิ ก อิ นคัม อิ ควิ ตี้, CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income
Equity Fund (ชื่อย่อ : CIMB-PRINCIPAL APDI) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 10 มิถนุ ายน 2562 เป็ นต้นไป
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

กองทุนรวมนี้ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสิ งคโปร์ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล เอเชี ย แปซิ ฟิก ไดนามิ ก อิ นคัม อิ ควิ ตี้ (“กองทุน”) ลงทุนใน กองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund (“กองทุน
หลัก”) ต่างประเทศ จึงอาจทาให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิ นบาท และดอลลาร์สหรัฐ และเนื่ องจากกองทุนหลักสามารถไป
ลงทุนได้ในต่างประเทศในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิก จึงทาให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ กองทุนไปลงทุนด้วย บริ ษทั จัดการอาจใช้สญ
ั ญา
ซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อเป็ นเครื่องมือในการป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) โดยอาจพิ จารณาปรับเปลี่ยนอัตราส่วนตามดุลย
พินิจของผู้จดั การกองทุนในแต่ละช่วงเวลาของการลงทุน ทัง้ นี้ กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ จานวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน
หรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงิ นคืนตา่ กว่าเงิ นลงทุนเริ่ มแรกได้ อย่างไรก็ตามหากผู้จดั การกองทุนพิ จารณาว่า การป้ องกันความ
เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่ วย หรือทาให้ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รบั ผู้จดั การกองทุนอาจไม่ป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ เนื่ องจากการใช้เครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงจะมีต้นทุนในการทาธุรกรรม ทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ดังนัน้ กองทุนจึงยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเหลืออยู่
เนื่ องจากกองทุนหลัก สามารถลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที่ ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ในสัดส่วนไม่เกิ นร้อยละ
10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศ (Local Rating) จากสถาบันจัดอันดับที่ไม่ได้
รับการยอมรับจากสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งเมื่อนับรวมแล้วอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวอาจสูงกว่าเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด บริ ษัท จัดการ จะท าการติ ดตามสัดส่ ว นการลงทุ น ใน Unlisted Securities และตราสารหนี้ ที่ ได้รบั การจัดอัน ดับความน่ าเชื่ อถือ
ภายในประเทศ (Local Rating) จากสถาบันจัดอันดับที่ไม่ได้รบั การยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนใน
กองทุนหลัก รวมทัง้ ถือครองเงินสดหรือตราสารที่ มีคุณภาพดีทงั ้ ในและ/หรือต่างประเทศเพิ่ มมากขึ้น เพื่อให้สดั ส่วนการลงทุนในส่วนดังกล่าวของ
กองทุนนี้ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ไม่เกิ นกว่าเกณฑ์ของสานักงานก.ล.ต. กาหนด
กองทุนนี้ มีความเสี่ยงอันอาจเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิ จ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน
เนื่ องจากกองทุนนี้ เป็ นกองทุน ที่ ลงทุนในต่ างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ ทางการของต่ างประเทศอาจออ กมาตรการในภาวะที่ เกิ ดวิ กฤตการณ์ ที่
ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงิ นกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผ้ลู งทุนไม่ได้รบั เงิ นคืนตามระยะเวลาที่กาหนด
การลงทุนในหน่ วยลงทุน มิใช่การฝากเงิ น และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบั เงิ นลงทุนคืนมากกว่าหรือน้ อยกว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกก็ได้
ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรั บความ
เสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนได้
ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผ้ลู งทุนอาจได้รบั ชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนดในหนังสือชี้ชวน
ในกรณี ที่กองทุนไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สานักงานกาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่มีคาสั ่งไว้
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมู ล เพื่อใช้ อ้างอิ งในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถาม
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
การพิ จารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของ
ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
บริษทั จัดการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ นซิ เพิล จากัด เป็ น บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิล จากัด
โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 22 เมษายน 2562 เป็ นต้นไป
รอบระยะเวลาบัญชีที่ 8 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ระดับความ
เสี่ยงที่ลงทุน
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอเชีย แปซิ ฟิก ไดนามิ ก อิ นคัม อิ ควิ ตี้
คาจากัดความ :
โครงการ
กองทุน กองทุนเปิ ด กองทุนรวม
หน่วยลงทุน
บริษทั จัดการ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
นายทะเบียนหน่วยลงทุน นายทะเบียน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
บริษทั จดทะเบียน
บริษทั ขึน้ ทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์
วันทาการ
วันทาการซื้อขาย

วันทาการขายหน่วยลงทุน

วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก
อินคัม อิควิต้ี
หมายถึง กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก
อินคัม อิควิต้ี
หมายถึง บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หมายถึง ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
หมายถึง บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หมายถึง บุคคลทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทาหน้าทีข่ าย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม
หมายถึง ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก
อินคัม อิควิต้ี
หมายถึง บริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั การจดทะเบียนหรือได้รบั อนุญาตให้ทาการ
ซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายถึง บริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์ซอ้ื ขายในศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์กรุงเทพ
หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายถึง วันเปิ ดทาการตามปกติของบริษทั จัดการ
หมายถึง วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีก่ าหนดในรายละเอียด
โครงการ ยกเว้น วันหยุดตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด และหรือวันทีบ่ ริษทั จัดการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน และหรือ วันทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศให้บริษทั จัดการหยุดรับคาสั ่งรับซื้อคืน
ตามทีก่ าหนดในรายละเอียดโครงการ
หมายถึง ทุกวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของประเทศของ
กองทุนหลัก และวันทาการของประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้า
มี) และวันทาการทีบ่ ริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่า
ซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)ตัง้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึง
15.30 น.
หมายถึง ทุกวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของประเทศของ
กองทุนหลัก และวันทาการของประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี)
และวันทาการทีบ่ ริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อ
ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี) ตัง้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึง
15.00 น.
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ราคาขายหน่วยลงทุน

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้เพื่อคานวณราคาขายหน่วยลงทุน ทุกสิน้ วัน
ทาการขายนัน้ บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้เพื่อคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุก
สิน้ วันทาการรับซื้อคืนนัน้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หมายถึง ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกทีก่ าหนดในหนังสือ
ชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
แก้ไขราคาย้อนหลัง
หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องให้เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตัง้ แต่วนั ทีร่ าคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องจนถึงปัจจุบนั
การชดเชยราคา
หมายถึง การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ้อื หรือผูข้ ายคืนหน่วย
ลงทุนทีม่ รี าคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง หรือการจ่ายเงินซึง่ มี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับ
ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องแทนการเพิม่ หรือลดจานวนหน่วย
ลงทุน
บริษทั ย่อย
หมายถึง บริษทั จากัดทีต่ ลาดหลักทรัพย์จดั ตัง้ ขึน้ และถือหุน้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
จากัดนัน้
กิจการ
หมายถึง บริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษทั ทีม่ ี
หลักทรัพย์ซ้อื ขายในศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ หรือบริษทั มหาชน
จากัด
สถาบันการเงิน
หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบีย้ เงินให้กยู้ มื ของ
สถาบันการเงิน
สมาคม
หมายถึง สมาคมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั อนุญาตและจด
ทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภททีเ่ กีย่ วกับการจัดการลงทุน อาคาร
บริษทั ประกันชีวติ
หมายถึง ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวติ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกันชีวติ และได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้า
หลักทรัพย์ หรือการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นหน่วยลงทุน ซึง่
บริษทั จัดการแต่งตัง้ /ยินยอมให้เป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ในการทารายการ
ลงทุนในฐานะตัวแทนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อที่
แท้จริงของผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Omnibus Account)
กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน
หมายถึง กรมธรรม์ทบ่ี ริษทั ประกันชีวติ ออกให้ผเู้ อาประกันภัย เพื่อเป็ น
หลักฐานว่า ผูเ้ อาประกันภัยและ บริษทั ประกันชีวติ ได้มกี ารทา
สัญญาประกันชีวติ และสัญญาการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีการ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
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คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ธนาคารพาณิชย์

ตกลงว่าผูเ้ อาประกันภัยจะชาระค่าเบีย้ ประกันชีวติ ให้แก่ บริษทั
ประกันชีวติ สาหรับการให้ความคุม้ ครองต่อการมรณะหรือการ
จ่ายเงินเมื่อมีการทรงชีพ และผูเ้ อาประกันภัยจะชาระเงินค่า
หน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโดยผ่านบริษทั ประกัน
ชีวติ
หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์

กลุ่มกิจการ

หมายถึง บริษทั ใหญ่และบริษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีทส่ี ภา
วิชาชีพบัญชีกาหนดให้จดั ทางบการเงินรวม

กองทุนฟื้ นฟู

หมายถึง กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตาม
กฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย

กองทุนรวมเปิ ด

หมายถึง กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย

หมายถึง กองทุนรวมอีทเี อฟทีต่ งั ้ ขึน้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาด
พันธบัตรสกุลเงินท้องถิน่ ในภูมภิ าคตามโครงการจัดตัง้ กองทุน
พันธบัตรเอเชียระยะทีส่ อง (Asian Bond Fund 2) ตามมติ
ของทีป่ ระชุมกลุม่ ธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุนรวมวายุภกั ษ์

หมายถึง กองทุนรวมทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2546

กองทุน AI

หมายถึง กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย (Accredited Investor
Mutual Fund)

กองทุน buy & hold

หมายถึง กองทุนรวมทีม่ ุ่งเน้นลงทุนเพียงครัง้ เดียวโดยถือทรัพย์สนิ ที่
ลงทุนไว้จนครบกาหนดอายุของทรัพย์สนิ หรือครบอายุของ
รอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS ต่างประเทศ

หมายถึง กองทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเป็ น
โครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme)
ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษทั ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน Property กองทุน iInfra และ
กองทุน Private Equity ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ

หมายถึง กองทุน exchange traded fund ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ

กองทุน infra

หมายถึง รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของประเทศต่าง ๆ ซึง่ ได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วย
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานต่างประเทศทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายต่างประเทศซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
ลักษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานตาม
1. ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานดังกล่าวจะจัดตัง้ ใน
รูปบริษทั ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
กองทุน LTF
กองทุน property

กองทุน UI
การลดความเสีย่ ง

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

เงินฝากอิสลาม

ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์

หมายถึง กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (Long Term Equity Fund)
หมายถึง กองทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ อยูใ่ นรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอ่ี ยู่ภายใต้บงั คับประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT
หมายถึง กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ
(Ultra Accredited Investor Mutual Fund)
หมายถึง การลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการลงทุนโดยการเข้าเป็ น
คู่สญ
ั ญาใน derivatives ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกาไร
(speculate)
2. มีผลให้ความเสีย่ งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นการลดความเสีย่ งทัวไปและความเสี
่
ย่ งเฉพาะของ
ทรัพย์สนิ ทีต่ อ้ งการลดความเสีย่ ง
4. สามารถลดความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หมายถึง ทรัพย์สนิ ดังนี้
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นทีม่ ลี กั ษณะ
ทานองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ทอ่ี อกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษทีอ่ อกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
ออมสิน
หมายถึง ข้อตกลงทีเ่ ป็ นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกั ษณะที่
เทียบเคียงได้กบั เงินฝาก โดยคูส่ ญ
ั ญาทีเ่ ทียบเคียงได้กบั ผู้
ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีเ่ ทียบเคียงได้
กับผูร้ บั ฝากได้เต็มจานวน ณ เวลาใด ๆ
หมายถึง ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด
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ดัชนีเงินเฟ้ อ

หมายถึง ดัชนีทจ่ี ดั ทาขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อ

ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน
ตราสารภาครัฐไทย

หมายถึง ตราสารทางการเงินทีม่ เี งือ่ นไขให้แปลงสภาพเป็ นหุน้ ได้
หมายถึง ตราสารดังนี้
1. ตั ๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุน้ กู้ ทีก่ ระทรวงการคลัง
หรือ กองทุนฟื้ นฟูเป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน
หมายถึง ตราสารทีม่ รี ปู แบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่
รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือ
หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง
ประเทศ เป็ นผูอ้ อกหรือผูค้ ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่
ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ของประเทศนัน้

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสาร Basel III

ธปท.

หมายถึง ตราสารเพื่อการนับเป็ นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่า
ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ทีม่ กี ารอ้างอิงจาก
หลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel
Committee on Banking Supervision (Basel III)
หมายถึง ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ทีจ่ ดั ให้มขี น้ึ เพื่อการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผูเ้ สนอ
ซื้อหลายรายและผูเ้ สนอขายหลายราย
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มรี ะบบ ซึง่ กาหนด
เกีย่ วกับวิธกี ารในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็ นการ
ล่วงหน้า โดยผูใ้ ห้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการ
ซื้อขายเป็ นประการอื่น และผูเ้ สนอซื้อเสนอขายยินยอมที่
จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนัน้
หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ.

หมายถึง ธนาคารพาณิชย์

บค.

หมายถึง บริษทั เครดิตฟองซิเอร์

บง.

หมายถึง บริษทั เงินทุน

บล.

หมายถึง บริษทั หลักทรัพย์

บลจ.

หมายถึง บล. ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
จัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษทั จดทะเบียน

หมายถึง บริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั การจดทะเบียนหรือได้รบั การ
อนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ใน SET

บริษทั ย่อย

หมายถึง บริษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการจัดทางบ

ตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
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การเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมทีม่ กี ารจัดทาและ
เปิ ดเผยล่าสุด ทัง้ นี้ หากไม่มงี บการเงินรวมให้พจิ ารณาตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ทีป่ รากฏในบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ล่าสุด
บริษทั ใหญ่

หมายถึง บริษทั ใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการจัดทางบ
การเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมทีม่ กี ารจัดทาและ
เปิ ดเผยล่าสุด ทัง้ นี้ หากไม่มงี บการเงินรวมให้พจิ ารณาตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ทีป่ รากฏในบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ล่าสุด

แบบ filing

หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์

หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเ่ี กิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงซึง่
กาหนดให้เป็ นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดประเภท
หลักทรัพย์เพิม่ เติม (ฉบับที่ 6)

ผูม้ ภี าระผูกพัน

หมายถึง ผูท้ ม่ี ภี าระผูกพันในการชาระหนี้ตามตราสารทางการเงินใน
ฐานะผูอ้ อก ผูส้ ั ่งจ่าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ้า
ประกัน แล้วแต่กรณี

มติพเิ ศษ

หมายถึง มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ เข้า
ร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวน
หน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้งมติ
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก

หมายถึง มติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงข้างมากของจานวน
หน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ เข้าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้บงั คับประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงสร้างพืน้ ฐานซึง่ อยู่
ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

หน่วย CIS

หน่วย infra
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หน่วย property

หุน้ กูร้ ะยะสัน้

2. กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานต่างประเทศทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมาย ต่างประเทศซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุน
ในลักษณะ ทานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานตาม
1. ทัง้ นี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ ในรูปบริษทั ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ อยู่
ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอ่ี ยู่ภายใต้บงั คับประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดั ตัง้ ขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT
หมายถึง หุน้ กูท้ ม่ี กี าหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก
หุน้ กู้

B/E

หมายถึง ตั ๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

Benchmark

หมายถึง ตัวชีว้ ดั ของกองทุน ซึง่ เป็ นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีทม่ี ี
การเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุนของกองทุนนัน้
หมายถึง บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือ
2. ผูท้ าหน้าทีบ่ ริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ
หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่
ลงทุน

CIS operator

Concentration limit
counterparty limit

หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนทีค่ ่สู ญ
ั ญา

CRA

หมายถึง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน เว้นแต่ทก่ี าหนดไว้เป็ นการ
เฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5

credit derivatives

หมายถึง derivatives ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการเคลื่อนย้ายความเสีย่ งด้าน
เครดิตของทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั การประกันความเสีย่ งจากคู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายหนึ่งไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดย
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งซึง่ มีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องชาระเงินให้แก่
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ทม่ี ผี ลต่อการชาระหนี้
(credit event) ของทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั การประกันความเสีย่ ง จะ
ได้รบั ผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสาหรับการมีภาระผูกพัน
ดังกล่าว
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credit event

หมายถึง เหตุการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับความสามารถในการชาระหนี้ตามที่
ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

credit rating

หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือทีจ่ ดั ทาโดย CRA ซึง่ เป็ นการประเมิน
ความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk

หมายถึง ความเสีย่ งด้าน FX

delta

หมายถึง อัตราเปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงของราคาตราสารหรือ
สัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่
กรณี

derivatives

หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

derivatives on organized exchange

หมายถึง derivatives ทีซ่ ้อื ขายในศูนย์ซ้อื ขาย derivatives

discount rate

หมายถึง อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารทีม่ กี ารลงทุนทีจ่ ะใช้
ในการคานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนัน้

DW

หมายถึง ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT

หมายถึง กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการทีป่ ระกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะ
จัดตัง้ ในรูปบริษทั ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

FX

หมายถึง อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS

หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภมู ภิ าคลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong
Subregion) ซึง่ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit

หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุม่ กิจการ โดยการนา
อัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มกิจการมา
คานวณรวมกัน

guarantor rating

หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของผูม้ ภี าระผูกพันในฐานะผูร้ บั รอง
ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ้าประกัน

international scale

หมายถึง มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับทีใ่ ช้เปรียบเทียบ
ระหว่างประเทศ

investment grade

หมายถึง credit rating ในระดับทีส่ ามารถลงทุนได้

IOSCO

หมายถึง International Organization of Securities Commissions

IPO

หมายถึง การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็ นการทัวไปในครั
่
ง้ แรก
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(Initial Public Offering)
issue rating

หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ

issuer rating

หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา

market price

หมายถึง มูลค่าตามราคาตลาด

MF

หมายถึง กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF

หมายถึง กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale

หมายถึง มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับทีใ่ ช้เปรียบเทียบ
ภายในประเทศ

NAV

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (Net Asset Value)

net exposure

หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สนิ ไม่ว่าเป็ นการลงทุนโดยตรง
หรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาทีใ่ ห้
ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กบั ทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นผลให้กองทุนมี
ความเสีย่ งในทรัพย์สนิ นัน้

Non-retail MF

หมายถึง กองทุนรวมทีม่ ผี ถู้ อื หน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็ นผูล้ งทุนประเภท
สถาบัน ซึง่ อยู่ภายใต้บงั คับของประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount

หมายถึง มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation

หมายถึง ประเภทและลักษณะของทรัพย์สนิ ทีข่ อ้ ตกลงตาม credit
derivatives อ้างอิงถึง (obligation category & obligation
characteristics)

options

หมายถึง สัญญาทีม่ ลี กั ษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซื้อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives

หมายถึง derivatives ซึง่ ซื้อขายนอกศูนย์ซ้อื ขาย derivatives

P/N

หมายถึง ตั ๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration

หมายถึง อายุเฉลีย่ ของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน ซึง่ ได้จากการคานวณ
ค่าตามมาตรฐานสากล

product limit

หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สนิ

PVD

หมายถึง กองทุนสารองเลีย้ งชีพ (Provident Fund)

regulated market

หมายถึง ศูนย์กลางทีจ่ ดั ช่องทางการสื่อสารระหว่างผูค้ า้ เพื่อให้เกิดการ
เจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ขอ้ มูล
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ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้
การกากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากับ
ดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับ
หลักทรัพย์
repo

หมายถึง ธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืน (repurchase agreement)

retail MF

หมายถึง กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ (retail Mutual Fund)

reverse repo

หมายถึง ธุรกรรมการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repurchase
agreement)

SBL

หมายถึง ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
(Securities Borrowing and Lending)

securities lending

หมายถึง ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์

SET

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants

หมายถึง ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้

single entity limit

หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา

SIP

หมายถึง Specific Investment Products

SN

หมายถึง ตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating

หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศทีผ่ อู้ อกตรา
สารมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ ซึง่ เป็ นการประเมินความเสีย่ งในการผิดนัดชาระ
หนี้ของรัฐบาลของประเทศนัน้

TBMA

หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market
Association)

TSFC

หมายถึง บล. ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
ให้สนิ เชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance
Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

TSR

หมายถึง ใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ (Transferable
Subscription Right)

underlying

หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อา้ งอิง

WFE

หมายถึง World Federation of Exchanges
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1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund
1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้
1.6. การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
1.7. อายุโครงการ : ไม่กาหนด
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : ไม่มี
1.9. เงือ่ นไข (อายุโครงการ) : ไม่มี
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่
1.11. ลักษณะโครงการ : เสนอขายในไทย
2. จานวนเงิ นทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอ
ขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 2,500,000,000.00 บาท
2.2. เงือ่ นไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษทั จัดการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวน เงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน 225 ล้านบาท
หากบริษทั จัดการนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศแล้วเกินกว่าร้อยละ 75 ของวงเงินทีไ่ ด้รบั การจัดสรรให้สามารถนาเงิน
ไปลงทุนในต่างประเทศ บริษทั จัดการสงวนสิทธิขอวงเงินเพิม่ เติมจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และเสนอ
หน่วยงานทีม่ อี านาจตามกฎหมายอื่นใด ตลอดจนสงวนสิทธิทจ่ี ะดาเนินการเพิม่ เงินทุนจดทะเบียนได้ โดยไม่ตอ้ งขอมติ
ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเลิกกองทุนหรือไม่กไ็ ด้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลพินจิ ของบริษทั จัดการ โดยถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีท่ี
(1) บริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรือไม่มตี ราสารทีส่ ามารถ
ลงทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(2) กรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงในเรื่องกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีทไ่ี ม่สามารถลงทุนในกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย
ได้ หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ทีม่ นี โยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้เหมาะสม
(4) กรณีทก่ี องทุนรวมมีจานวนเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้ กองทุนเพื่อส่งเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศ
(5) กรณีมเี หตุให้เชื่อว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
2.3. มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 250,000,000 หน่วย
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2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายครัง้ แรก : 10 บาท
2.6. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก : 5,000 บาท
2.7. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ ถัดไป : 5,000 บาท
2.8. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน : ไม่กาหนด
2.9. จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน : ไม่กาหนด
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า : ไม่กาหนด
2.11. จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า : ไม่กาหนด
2.12. รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นจานวนมูลค่าขัน้ ต่าตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) ให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อ
หรือสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่ วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครอง
หน่ วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่ วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคต เพื่อ
เป็ นการอานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ ให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุ น
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการลดหรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่ าของการทารายการสั ่งซื้อและ/
หรือขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยแล้ว เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขาย
หรือบริการต่าง ๆ หรือ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึน้ อยู่กบั ดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิ ดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิ เศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุน
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เป็ นทางเลือกให้แก่ผลู้ งทุนทีต่ ้องการลงทุนไปยังต่างประเทศ และต้องการสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนทีด่ จี าก
การมุ่งลงทุนในตราสารแห่งทุนในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นญี่ป่ ุน) แต่อย่างไรก็ตามในช่วงที่สถานการณ์ ไม่
เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารทุ น กองทุนอาจปรับสัดส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือ
ตราสารหนี้อ่นื ๆได้ ทัง้ นี้ กองทุนจะนาเงินไปลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ่งจะ
ส่งผลให้มี net exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าว คิดเป็ นอัตราเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพ ย์สนิ สุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพ ย์อ่ืนใดที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต.
3.2. ประเภทกองทุนรวมตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
ชื่อกองทุนหลัก : Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : มาเลเซีย (MALAYSIA)
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3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ: กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสีย่ งต่างประเทศ
3.5. นโยบายการกูย้ มื (ถ้ามี) : ไม่มี
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเสีย่ ง (Hedging)
3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)
มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชว้ี ดั และบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชว้ี ดั
3.9. ดัชนีชว้ี ดั /อ้างอิง (Benchmark)
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return USD สัดส่วน (%): 100.00
หมายเหตุ:
1) ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความ
เสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ น เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ประมาณร้อยละ 50
2) ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อ
เทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 50
มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็ นต้นไป
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นควรและเหมาะสม
ซึง่ อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ค่าอธิบายเกีย่ วกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลในการเปลีย่ น
ตัวชีว้ ดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงือ่ นไขและข้อกาหนดของสมาคม
บริษทั จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่ วกับมาตรฐานการ
วัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทผ่ี อู้ อกตัว
ดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษทั บริษทั จัดการจะแจ้งการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายใน
เวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11. รายละเอียดเกีย่ วกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุ น มีน โยบายเน้ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จ ด
ทะเบียนในประเทศมาเลเซียเพียงกองทุนเดียว ซึง่ กองทุนหลัก (Master Fund) มีนโยบายจุดมุ่งหมายในการบริหาร
จัดการผลตอบแทนของกองทุนให้มเี สถียรภาพและเชิงบวกจากการลงทุนในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศ
ญี่ป่ ุน) กองทุนจะลงทุนในบริษทั จัดตัง้ , จดทะเบียน, และ/หรือ มีการดาเนินการส่วนใหญ่ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก
(ยกเว้นประเทศญี่ป่ ุน) ในส่วนของบริษัทจดทะเบียน จะต้องมีการซื้อขายในต่างประเทศที่เป็ นสมาชิกของ WFE
ด้วยเช่นกัน โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุน้ ทีม่ กี ารจ่ายเงินปั นผลสูงและให้ผลตอบแทนทีน่ ่ าสนใจ มีการจ่ายเงิน
ปั นผลสม่าเสมอ มีแนวโน้มในการเติบโตสูงเมือเทียบกับตลาดโดยรวม นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่มี
ศักยภาพในการเติบโตทีด่ ี และผูจ้ ดั การกองทุนได้เล็งเห็นถึงการจ่ายเงินปั นผล/ผลตอบแทนทีด่ ใี นอนาคต
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อย่างไรก็ตามในกรณีทต่ี ลาดตราสารทุนมีความผันผวนหรือในช่วงที่สถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนในตรา
สารทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เป็ นต้น ผูจ้ ดั การกองทุนอาจปรับสัดส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสาร
ทางการเงิน และ/หรือตราสารหนี้อ่นื ๆได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ โดยตราสารหนี้ทก่ี องทุนลงทุน
จะต้องได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ากว่า BBB โดยสถาบันการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติทม่ี คี ุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดหรือเทีย่ บเท่า นอกจากนี้
กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ผ่านหน่ วยลงทุนของกองทุน (CIS) อื่น โดยสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกองทุน และสอดคล้องกับข้อกาหนดของ Securities Commission และมาตรฐาน CIS
กลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนของกองทุน ดังนี้
สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนอยู่ระหว่างร้อยละ 60-98 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สงู สุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมอื่น (CIS) ทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน สูงสุดไม่เกินร้อยละ
20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องอย่างน้อยร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเพื่อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน
ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ทีจ่ ด
ทะเบียนในประเทศมาเลเซียซึง่ จะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าวโดยเฉลีย่ ใน
รอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลีย่
ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ส่วนทีเ่ หลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศทีม่ ลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากในสถาบันการเงินตาม
กฎหมายไทย ทีม่ อี ายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ทีม่ อี ายุไม่เกิน 1 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสารองเงินไว้สาหรับการดาเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และบริษทั
จัดการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต รวมทัง้ ลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น โดยขึน้ อยู่
กับดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ซึง่ พิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาว่า การ
ป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย หรือทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสีย
ประโยชน์ทอ่ี าจได้รบั ผูจ้ ดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นก็ได้
ทัง้ นี้ จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ตราสารหนี้ทม่ี ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note) รวมถึงตรา
สารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผูอ้ อก (issue/issuer) ต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (non-investment
grade) และตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารทุนของบริษทั ทีไ่ ม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities)
อนึ่ง ในกรณีทก่ี องทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ทีจ่ ด
ทะเบียนในประเทศมาเลเซียได้ หรือกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุนดังกล่าว ไม่เหมาะสม
อีกต่อไป เช่น กรณีทผ่ี ลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ทีม่ นี โยบายการ
ลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนยั สาคัญ หรือติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลงอย่าง
มีนัยสาคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือค่าใช้จ่าย หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตาม
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
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หนังสือชีช้ วนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทาความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่ วยงานที่
กากับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียนทีส่ ่งผลต่อการดาเนินงานของกองทุนในฐานะ
ผูล้ งทุน หรือในกรณีทม่ี กี องทุนอื่นทีม่ นี โยบายใกล้เคียงกันและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษทั
เห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็ นผลดีต่อผลการดาเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็ นผลประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นทีม่ นี โยบายการ
ลงทุนสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับ กองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศ
มาเลเซีย โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยแล้ว ซึง่ ในการพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนัน้ บริษทั
จัดการจะพิจารณาโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นหลัก ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนทีจ่ ะนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่น
อย่างไรก็ตามหากบริษทั จัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดทีม่ นี โยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ บริษทั จัดการอาจยกเลิกกองทุน หรือดาเนินการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อเปลีย่ นแปลงนโยบายการ
ลงทุนก็ได้
ในกรณีทก่ี องทุนหลัก มีการเปลีย่ นแปลงนโยบายการลงทุนอื่น ทีไ่ ม่สอดคล้องกับข้อกาหนดของสานักงาน กลต.
หรือ การลงทุนของกองทุนหลักไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาทิ กองทุนอาจ
ลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน และตราสารหนี้ทไ่ี ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศ (Local
rating) จากสถาบันจัดอันดับทีไ่ ม่ได้รบั การยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่ เมื่อนับรวมแล้วอัตราส่วน
การลงทุนดังกล่าวอาจสูงกว่าเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด บริษทั จัดการ จะทาการติดตาม
สัดส่วนการลงทุนใน Unlisted securities และตราสารหนี้ทไ่ี ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศ
(Local rating) จากสถาบันจัดอันดับทีไ่ ม่ได้รบั การยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะปรับลด
สัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก รวมทัง้ ถือครองเงินสดหรือตราสารทีม่ คี ุณภาพดีทงั ้ ในและ/หรือต่างประเทศเพิม่
มากขึน้ เพื่อให้สดั ส่วนการลงทุนในส่วนดังกล่าวของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
ไม่เกินกว่าเกณฑ์ของสานักงานก.ล.ต. กาหนด คือ เมื่อคานวณเฉพาะผูอ้ อก ผูส้ ั ่งจ่าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลัก
หลัง ผูค้ ้าประกัน หรือคู่สญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และเมื่อรวมกันทัง้ สิน้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี โดย
บริษทั จัดการจะดาเนินการควบคุมและติดตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุนอย่างเข้มงวด โดยทางกองทุนหลัก
จะแจ้งสัดส่วนการลงทุนมาให้ทางบริษทั จัดการทราบและเพื่อควบคุมอัตราส่วนดังกล่าวเป็ นรายสัปดาห์ ทัง้ นี้ หาก
บริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย
แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้และ/หรือไม่เป็ นผลประโยชน์กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
โดยรวม บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นกองทุนหลักในต่างประเทศ (Master Fund) จาก Principal Asia
Pacific Dynamic Income Fund ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย เป็ นกองทุนต่างประเทศอื่นทีม่ นี โยบายการ
ลงทุนเหมือนหรือใกล้เคียงกันและเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษทั จัดการจะมี
หนังสือแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเลิกกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล
เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี ได้ โดยให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่ว ยลงทุนแล้ว
ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟี ดเดอร์ทม่ี ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ และปรากฎว่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนปลายทางทีก่ องทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์ไปลงทุนมีการลดลง
1. มีฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟี ดเดอร์
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2. มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีตงั ้ แต่รอ้ ยละ 80 ขึน้ ไปของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟี ดเดอร์ โดยกองทุนต่างประเทศไม่มวี ตั ถุประสงค์การ
ลงทุนในทานองเดียวกับกองทุนรวมดัชนีหรือกองทุนรวมอีทเี อฟ
การลดลงของมูลค่าทรัพย์สนิ ให้หมายความถึงการลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
1. มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนปลายทาง
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการใดติดต่อกัน
คิดเป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนปลายทางนัน้
เงือ่ นไข ในกรณีทก่ี องทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษทั จัดการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. แจ้งเหตุทก่ี องทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สนิ ลดลง พร้อมแนวทางการดาเนินการขอบริษทั จัดการกองทุนรวม โดย
คานึงถึงประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวมให้สานักงานและผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วัน
ทาการนับแต่วนั ทีม่ กี ารเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางทีป่ รากฎเหตุ
2. ปฎิบตั ติ ามแนวทางการดาเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีม่ กี ารเปิ ดเผยข้อมูลของ
กองทุนปลายทางทีป่ รากฎเหตุ
3. รายงานผลการดาเนินการให้สานักงานทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ
4. เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการดาเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ ส่ี นใจจะลงทุนเพื่อให้ผทู้ ส่ี นใจจะลงทุน
รับรูแ้ ละเข้าใจเกีย่ วกับสถานะของกองทุนรวม ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการให้บุคลากรที่
เกีย่ วข้องเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการดาเนินการดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมจะดาเนินการให้บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการดาเนินการ
ดังกล่าว
ทัง้ นี้ ระยะเวลาในการดาเนินการตามข้อ (2) บริษทั จัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสานักงาน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในกรณี
์
ทม่ี กี ารดาเนินการเปลีย่ น/โอนย้าย/เลิกกองทุน กองทุนจะยกเว้นไม่นาเรื่อง
การลงทุนหรือมีไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดาเนินการคัดเลือก และ/หรือ เตรียมการลงทุน
และ/หรือ เลิกกองทุนดังกล่าว
รายละเอียด กองทุน
Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อ
: Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund
ประเภท
: กองทุนตราสารทุน
อายุโครงการ
: ไม่กาหนด
วันจัดตัง้ กองทุน
: 9 กันยายน 2558
สกุลเงินของกองทุน
: ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
ซื้อขาย Dealing
: ทุกวันทาการของประเทศมาเลเซีย
บริษทั จัดการลงทุน
: Principal Asset Management Berhad (3040 78-K)
Trustee
: HSBC (Malaysia) Trustee Berhad (1281-T)
Website
: www.principal.com.my/
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นโยบายการลงทุน
:
กองทุนมีจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนให้มเี สถียรภาพและเชิงบวกจากการลงทุนในภูมภิ าค
เอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญีป่ ่ นุ ) กองทุนจะลงทุนในบริษทั จัดตัง้ , จดทะเบียน, และ/หรือ มีการดาเนินการส่วนใหญ่
ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญีป่ ่ นุ ) ในส่วนของบริษทั จดทะเบียน จะต้องมีการซื้อขายในต่างประเทศทีเ่ ป็ น
สมาชิกของ WFE ด้วยเช่นกัน โดยกองทุนรวมจะมุง่ ลงทุนในหุน้ ทีม่ กี ารจ่ายเงินปั นผลสูงและให้ผลตอบแทนทีน่ ่าสนใจ
มีการจ่ายเงินปั นผลสม่าเสมอ มีแนวโน้มในการเติบโตสูงเมือเทียบกับตลาดโดยรวม นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนใน
บริษทั ทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโตทีด่ ี และผูจ้ ดั การกองทุนได้เล็งเห็นถึงการจ่ายเงินปั นผล/ผลตอบแทนทีด่ ใี นอนาคต
อย่างไรก็ตามในกรณีทต่ี ลาดตราสารทุนมีความผันผวนหรือในช่วงทีส่ ถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารทุน
เช่น การเปลีย่ นแปลงทางการเมือง เป็ นต้น ผูจ้ ดั การกองทุนอาจปรับสัดส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงิน
และ/หรือตราสารหนี้อ่นื ๆได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ โดยตราสารหนี้ทก่ี องทุนลงทุนจะต้องได้รบั การ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ากว่า BBB โดยสถาบันการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติทม่ี คี ุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดหรือเทีย่ บเท่า นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนใน
ตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุน (CIS) อื่น โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน และ
สอดคล้องกับข้อกาหนดของ Securities Commission และมาตรฐาน CIS
กลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนของกองทุน ดังนี้
• สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนอยู่ระหว่างร้อยละ 60-98 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สงู สุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมอื่น (CIS) ทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องอย่างน้อยร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเพื่อรักษาสภาพคล่องของ
กองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากการลงทุน ทัง้ นี้ ต้องเป็ นไปตาม
เกณฑ์ท่ี Securities Commission Malaysia กาหนด
การจ่ายเงินปั นผล : มี
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยของกองทุนรวม
ค่าสมัคร (Application Fee)

: ไม่เกินร้อยละ 7 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
(ปั จจุบนั เก็บร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายคืน / หน่วยลงทุน (Withdrawal Fee) : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ น (Switching Fee) : ไม่เกินร้อยละ 7 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
(ปั จจุบนั เก็บร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าบริหารจัดการกองทุน (Management Fee) : ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV)
(ปั จจุบนั เก็บร้อยละ 1.5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV))
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี
: ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV)
(ปั จจุบนั เก็บร้อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV))
หาข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
: www.principal.com.my
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ISIN Code: MYU1002DP005
Bloomberg Ticker: CPASUSD MK
กองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย เป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทัวไป
่ (Retail fund) และไม่ใช่กองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (Hedge fund) ทีม่ หี น่วยงานกากับดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities
Commission (“IOSCO”)
ข้อความในส่วนกองทุนหลักได้ถกู เลือกมาเฉพาะส่วนทีส่ าคัญซึง่ แปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้ กรณีทม่ี ี
ความไม่สอดคล้องหรือแตกต่างกับทางต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถอื ตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิม่ เติม หรือเปลีย่ นแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ
กองทุนหลักได้ หรือในกรณีทก่ี องทุนหลักมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลต่างๆ หรือมีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการ
ซึง่ บริษทั จัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะแก้ไข/เพิม่ เติม/
เปลีย่ นแปลงให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
แล้ว โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบตามทีป่ ระกาศสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศ ซึง่ จะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ความเสีย่ งต่างประเทศ โดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุน :
3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศ
บริษทั จัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพ ย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่น อย่ างใดอย่ า งหนึ่ งหรือ หลายอย่ างตามที่ป ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสานั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณี ท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน ให้ความ
เห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหา
ดอกผลโดยวิธอี ่นื
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่ า ตราสารทางการเงิน ใด ๆ นอกเหนื อ จากทรัพ ย์สิน ในส่ วนอื่น ของข้อ
3.13.1 ซึง่ มีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทค่ี รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงือ่ นไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ย นมือ ได้ (รวมถึงกรณี ท่ีเป็ น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อ นไขห้ามเปลี่ย นมือ แต่
กองทุนได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
หรือมีเงือ่ นไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกีย่ วกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง บลจ.
สามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีขอ้ มูล
ราคาทีส่ ะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อ งอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซ่งึ จัดทา
ตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณี ท่ีเป็ นการลงทุ น ใน B/E หรือ P/N ที่อ อกตราสารดัง กล่ า วเพื่อ ช าระหนี้ ก ารค้ า B/E
หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
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2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ ั ่งจ่ายหรือผูอ้ อกตั ๋ว
ทัง้ จานวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณี เป็ นหน่ วยที่การออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็ นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน เช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS
ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 ในกรณีท่กี องทุนไปลงทุนในหน่ วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้
(ไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของกองทุนนัน้
1.1.2.4 มีก ารลงทุ น ใน derivatives ที่เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ global exposure limit ของ
กองทุนนัน้
1.1.3 ในกรณีท่กี องทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่ วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุน
รวมฟี ดเดอร์
1.2 กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.1
1.2.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS
ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2.2 จดทะเบียนซื้อขายใน SET
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิ นฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝาก ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ตอ้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังนี้
1.1 อัตราแลกเปลีย่ นเงิน
ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคา
ปั จ จุบ ัน (Spot Price) หรือราคาสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ า (futures price) เท่ านั น้ ทัง้ นี้ ราคาของ
underlying อื่นทีไ่ ม่ใช่ดชั นี หรือ underlying ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นทีย่ อมรับ
อย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงือ่ นไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ตอ่ เมื่อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกีย่ วกับการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีซ่ ้อื ขายในศูนย์ซ้อื ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on
Organized Exchange)
2.2.2 กรณีเป็ นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึง่ ซื้อขายนอกศูนย์ซ้อื ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC
Derivatives) ในประเทศไทย ต้องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีม่ ี
กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผูค้ า้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2.3 ในกรณีทจ่ี ะต้องมีการชาระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสิน้ สุดลง สินค้านัน้
ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าที่
ส่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (Cover Rule)
บริษทั จัดการต้องจัดให้มที รัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้ สุดลงไว้ตลอดเวลาทีไ่ ด้ลงทุนใน derivatives
นัน้ และเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
4. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลดความเสีย่ ง
การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
5.1 ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทุกวันที่
15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้
คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
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5.2 ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ทส่ี ง่ ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
5.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในต่างประเทศ :
บริษัทจัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพ ย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.. กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต..หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผล
โดยวิธอี ่นื
ทัง้ นี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็ นการทา
สัญญาในประเทศทีม่ หี น่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO
หรือทีม่ กี ารซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิก WFE หรือเป็ นตราสารของบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ และเสนอขาย
ใน GMS
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนอื่นของข้อ 3.13.2 ซึง่
มีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทค่ี รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงือ่ นไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลีย่ นมือได้ (รวมถึงกรณีทเ่ี ป็ น B/E P/N หรือ SN ทีม่ เี งือ่ นไขห้ามเปลีย่ นมือแต่กองทุนได้
ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนดหรือมีเงือ่ นไขให้
กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกีย่ วกับตราสารทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ ซึง่ บลจ.
สามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีขอ้ มูลราคาที่
สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซง่ึ จัดทาตามหลัก
วิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทเ่ี ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/E
หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ ั ่งจ่ายหรือผูอ้ อกตั ๋วทัง้
จานวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
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ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS ในต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณี เป็ นหน่ วยที่การออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายต่างประเทศ
1.1 กรณีเป็ นหน่วย CIS
1.1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS
ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ทีก่ ากับ
ดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซง่ึ เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO
หรือเป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ กี ารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแล
ทีเ่ ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.1.2.3 ในกรณีท่ี MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS
ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแล การออก การเสนอขาย
และการจัดการสาหรับกองทุนเพื่อผูล้ งทุนรายย่อยของประเทศนัน้
1.1.3 ประเทศทีก่ ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุน อย่าง
เพียงพอ ทัง้ นี้ ตามรายชื่อประเทศทีส่ านักงานกาหนด
1.1.4 ในกรณีเป็ นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมี
การจากัดการกูย้ มื ไว้เฉพาะกรณีมเี หตุจาเป็ นในการบริหารสภาพคล่องเป็ นการชัวคราวเท่
่
านัน้
และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่ เป็ น
กองทุนรวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
1.1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF นัน้ ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ใช้กบั
กรณีทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP
1.1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของ MF นัน้
1.1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
MF นัน้
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็ นกองทุนทีม่ ุ่งเน้นลงทุน ใน
ทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ และเมื่อนา
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่สามารถลงทุนได้มาคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของ NAV ของ MF ดังกล่าว
1.1.5 ในกรณีทก่ี องทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS
ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เว้นแต่
เป็ นกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูล เหตุผลความจาเป็ น
และค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชีช้ วนด้วย
1.2 กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 2.1
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1.2.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS
ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2.2 จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงิ นฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิ นฝากต่างประเทศ
ต้องเป็ นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝากต่างประเทศของ
ผูร้ บั ฝาก ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
3. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ตอ้ งมี Underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังนี้
1.1 อัตราแลกเปลีย่ นเงิน
ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ่ า้ งอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคา
ปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ
Underlying อื่นทีไ่ ม่ใช่ดชั นี หรือ Underlying ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงือ่ นไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน Derivatives ได้ตอ่ เมื่อ
2.1 กรณี MFได้ระบุเกีย่ วกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้
อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.2.1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีซ่ ้อื ขายในศูนย์ซ้อื ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on
Organized Exchange)
2.2.2 กรณีเป็ นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึง่ ซื้อขายนอกศูนย์ซ้อื ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC
Derivatives) ในต่างประเทศ ต้องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นนิตบิ คุ คลทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้
ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ ยูภ่ ายใต้การกากับดูแลโดยหน่วยงานกากับดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
2.2.3 ในกรณีทจ่ี ะต้องมีการชาระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสิน้ สุดลง สินค้า
นัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั มอบหรือ
มีหน้าทีส่ ่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (Cover Rule)
บริษทั จัดการต้องจัดให้มที รัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิน้ สุดลงไว้ตลอดเวลาทีไ่ ด้ลงทุนใน Derivatives
นัน้ และเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
4. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลดความเสีย่ ง
การลงทุนใน Derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC Derivatives
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บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC Derivatives ดังนี้
5.1 ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ Derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทุก
วันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้
คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
5.2 ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ทส่ี ่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ Derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
5.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ Derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของ
กองทุนรวม ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ดังต่อไปนี้ ในกรณี ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (Single Entity Limit)
ข้อ
1
2

3
4

5

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี Credit Rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment
Grade แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือ
3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ่ รู้ บั ฝากหรือผู้
ออกตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี Credit Rating อยูใ่ นระดับ Investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี้ เฉพาะเงินฝากหรือตรา
สารทีร่ ฐั บาลเป็ นประกัน

ไม่เกิน 35%

ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ไทยหรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์
5.2.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระ ≤
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ไม่จากัดอัตราส่วน

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนในต่างประเทศ
หรือผูม้ ภี าระผูกพันมีภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือกใช้ Credit Rating แบบ National Scale ซึง่
ประเทศนัน้ ต้องมี sovereign rating อยู่ในระดับที่
Investment grade)
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของตราสารทีล่ งทุน
ใน Benchmark + 5%
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ข้อ

6

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน ทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะ
ตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ภี าระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒ นาวิสาหกิจขนาด และ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อ การส่ งออกและน าเข้า
แห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี Credit Rating อยูใ่ นระดับ Investment
Grade
5.5 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ > 397
วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยูใ่ น
ระบบของ regulated market
ทรัพย์สนิ ดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
6.1 ตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซื้อขาย
(1) 10% หรือ
หลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
Benchmark + 5%
ตราสารทุนทีผ่ อู้ อกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการ
แก้ไขเหตุทอ่ี าจทาให้มกี ารเพิกถอนการเป็ น
หลักทรัพย์ซ้อื ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนทีอ่ อกโดยบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึง่ หุน้ ของ
บริษทั ดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
บริษทั ทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทาให้
มีการเพิกถอนหุน้ ออกจากการซือ้ ขายใน SET
หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
6.3 หุน้ ทีอ่ ยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อ
ขายตาม 6.1
6.4 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี้ ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ไทย และเสนอขายตราสารนัน้ ในต่างประเทศ
หรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั
อนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ธพ. ในประเทศ
ไทย) หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment
grade
6.4.3 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET
ห รื อ ในตลาดซื้ อขายห ลั ก ท รั พ ย์
ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการ
ทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบ
filing
6.4.3.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวัน
ชาระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน และไม่ได้มลี กั ษณะตาม
6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูม้ ภี าระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้อง บุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 –
5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศทีป่ ระเทศไทย
เป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงิน
ต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะ
ทานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 –
6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ >
397 วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ล งทุ น ต้ อ งขึ้น ทะเบี ย น
หรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.5 ธุรกรรมดังนี้ ทีค่ ่สู ญ
ั ญามี Credit Rating อยูใ่ นระดับ
Investment Grade

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี

อัตราส่วน (% ของ NAV)
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ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
6.5.1 OTC Derivatives
6.6 หน่ วย CIS ตามทีร่ ะบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2
หรือ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขาย
หรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขาย
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่
ของ SET ห รื อ ของตลาดซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์
ต่ า งประเทศ (แต่ ไ ม่ ร วมถึง หน่ ว ยดัง กล่ า วที่อ ยู่
ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มกี ารเพิก
ถอนหน่ วยดังกล่ าวออกจากการซื้อ ขายใน SET
หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
7
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)
รวมกันไม่เกินร้อยละ 5
หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กาหนด group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. Derivatives on Organized Exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิ จการ (Group Limit)

ข้อ

ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่ม
กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทาง
การเงิน
กับบริษทั ดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25%
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
ใน Benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กาหนดเกีย่ วกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. Derivatives on Organized Exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่
นิตบิ ุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาใน
ต่างประเทศของนิตบิ คุ คลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั ่งจ่าย
หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ ขึน้
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี

อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชี เว้น
แต่เป็ น MF ทีม่ อี ายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลีย่
ตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ทีอ่ ายุกองทุน คงเหลือ
≤ 6 เดือน ทัง้ นี้ เฉพาะ MF ทีม่ อี ายุโครงการ ≥
1 ปี
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ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้รบั โอน
กรรมสิทธิมาจากคู
์
่สญ
ั ญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)
2
ทรัพย์สนิ ดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้
ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF
สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ ี
ระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 3 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสาร
หนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ใน
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตาม
ผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity
limit)
2.3.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
3
total SIP ซึง่ ได้แก่
รวมกันไม่เกิน 15%
3.1 ทรัพ ย์สิน ตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่ วนการ
ลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา
(single entity limit)
3.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุนหรือ Basel lII
ทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อทีต่ วั ตราสารและ/หรือผูอ้ อก
ตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (noninvestment grade / unrated)
4
Derivatives ดังนี้
5.1 การเข้าทาธุรกรรม Derivatives ทีม่ วี ตั ถุประสงค์
ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ อี ยู่
เพื่อการลดความเสีย่ ง (Hedging)
หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนไม่มขี อ้ กาหนด
เกีย่ วกับ product limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิ จการที่ลงทุน (Concentration Limit)

ข้อ

ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
หุน้ ของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี

อัตราส่วน
1.1 กรณีทเ่ี ป็ นการลงทุนของ MF
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันต้องมีจานวนหุน้ ของบริษทั รวมกัน <
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ข้อ

2

ประเภททรัพย์สิน

ตราสารหนี้ ตราสาร Basel III ของผูอ้ อกรายใด
รายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี

อัตราส่วน
25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
นัน้
2.1 ไม่ เ กิ น 1 ใน 3 ของมู ล ค่ า หนี้ สิ น ทางการเงิ น
(financial liability) ของผู้ อ อกตราสารรายนั ้ น
ตามที่ เ ปิ ดเผยไว้ ใ นงบ การเงิ น ส าห รั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ู้ออกตราสารมีหนี้สนิ ทางการเงิน
ที่อ อกใหม่ ก่ อ นครบรอบระยะเวลาบัญ ชีถัด ไป
และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนา
มูลค่าหนี้สนิ ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ มูลค่า
หนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี้สนิ ทางการเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูล
ทีม่ กี ารเผยแพร่เป็ นการทัวไป
่ และในกรณีทผ่ี อู้ อก
ตราสารไม่มหี นี้สนิ ทางการเงินตามทีเ่ ปิ ดเผยในงบ
การเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด รวมถึง
กรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้
แรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม
ข้อ นี้ ข องผู้ อ อกรายนั ้น เป็ นรายครัง้ เว้น แต่ ใ น
กรณี ท่ีผู้อ อกตราสารได้มีก ารยื่น แบบ filing ใน
ลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program)
ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีทก่ี องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็ น
ตราสารทีอ่ อกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับ
ต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating
ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดีย วกัน รวมกัน ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ น
รายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ผี ู้ออกตราสารได้มกี ารยื่น
แบ บ filing ในลั ก ษ ณ ะเป็ นโค รงการ (bond
issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับ กรณี เป็ นตราสารที่
ออกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุ รกิจ
สถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศ
ไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10.สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทย
เป็ นสมาชิก
11.สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานอง
เดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
3
หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย CIS ทัง้ หมดของ
MF หรือ กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่ อกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุ น ในหน่ วย CIS ของกองทุ น ที่มีลกั ษณะ
ครบถ้ ว นดั ง นี้ โดยได้ ร ั บ ความเห็ น ชอบจาก
สานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
“ทัง้ นี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน”
หมายเหตุ: หนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability) ให้พจิ ารณาตามมาตรฐานการบัญชีทผ่ี อู้ อกตราสารดังกล่าวได้จดั ทา
งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการกาหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับ
สากล เช่น International FinancialReporting Standards (IFRS) หรือ United States GenerallyAccepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
ส่วนที่ 5 : การดาเนิ นการเมือ่ ทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีทก่ี องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนมีคุณสมบัตทิ เ่ี ปลี่ยนแปลง
ไปจนเป็ น เหตุ ให้ข าดคุ ณ สมบัติใ นการเป็ น ทรัพ ย์สิน ที่ก องทุ น สามารถลงทุ น ได้อีก ต่ อ ไป บริษั ท จัด การต้ อ ง
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สนิ ขาดจัดส่งต่อ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับวันที่เกิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบ่ี ริษทั
จัดการ
(2) จาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตภิ ายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่
เกินกว่า 90 วันนับแต่วนั ทีท่ รัพย์สนิ นัน้ ขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 6 ในส่วนนี้
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(3)

เมื่อบริษัท จัดการสามารถจาหน่ ายทรัพ ย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์ สนิ ที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ
จานวน อัตราส่วนการลงทุ นในทรัพ ย์สิน ดังกล่าว รวมถึงวัน ที่ได้จาหน่ ายทรัพ ย์สินนั น้ ออกไปหรือวัน ที่
ทรัพย์สนิ มีการเปลีย่ นแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีและให้จดั ส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วัน
ทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว
ในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ที่ขาดคุณสมบัติให้เป็ นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้อง
จัดทารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุ ท่ไี ม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว และจัดส่งรายงาน
ต่อสานักงาน และผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณี ท่ที รัพย์สนิ ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุ นเป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม่ บริษทั จัดการต้อง
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกีย่ วกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ ารลงทุนไม่เป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลา
ดังกล่าวตลอดจน จัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบ่ี ริษทั จัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอั ตราส่วนการ
ลงทุนทีก่ าหนด
(3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ น
สาคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทไ่ี ม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตาม
ประเภททรัพย์สนิ สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้
เงิน ตามอัตราส่วนการลงทุน (Product Limit)
(ข) ภายใน 90 วันนับแต่วนั สุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอ่นื ใดนอกเหนือจากกรณี
ตามข้อ (3) (ก) เว้นแต่กรณีเป็ นกองทุนรวมตลาดเงิน
(4) เมื่อบริษทั จัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทารายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนได้ และจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีส่ ามารถแก้ไขจน
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนัน้
ในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่ส ามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่ วนการลงทุนที่กาหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัท
จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ ง พร้อมสาเหตุทไ่ี ม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัต ราส่วนการลงทุน
ดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่ อสานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลา
ดังกล่าว
(5) ในกรณีท่กี องทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสี ยใน
กิจการทีล่ งทุน (Concentration Limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบตั ติ าม (1) (2) (3)
และ (4) แล้วบริษทั จัดการต้องดาเนินการดังนี้ดว้ ย
(ก) งดเว้นการใช้สทิ ธิออกเสียงในหุน้ จานวนทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจาเป็ นและสมควรโดยได้รบั
การผ่อนผันจากสานักงาน
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(ข) ลดสัดส่ วนการถือหุ้น หรือลดการมีอานาจควบคุ ม หรือยื่น คาขอผ่ อ นผัน การท าคาเสนอซื้อ ในกรณี ท่ี
ทรัพย์สนิ เป็ นหุน้ ของบริษทั จดทะเบียน และการได้มาซึง่ หุน้ ของบริษทั ดังกล่าวเป็ นผลให้กองทุนได้มาหรือ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั นัน้ จนถึงหรือข้ามจุดทีต่ ้องทาคาเสนอซื้อ
ความในข้อ 2 มิให้นามาใช้กบั กองทุนรวมฟี ดเดอร์ ในส่วนทีเ่ ป็ นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของ
กองทุนต่างประเทศทีไ่ ม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration
limit) โดยให้ดาเนินการตามทีก่ าหนดในข้อ 3 หรือข้อ 4 แล้วแต่กรณี
3. ในกรณีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ทไ่ี ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ ก่อนวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit) เป็ นเวลา 5
วันทาการติดต่อกัน
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกีย่ วกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลา
ดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบ่ี ริษทั จัดการ
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิม่ เติมโครงการเพื่อขยายวงเงินสาหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟี ดเดอร์ดงั กล่าว
ทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้กบั สานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศจะเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
(3) ในกรณีทม่ี กี ารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่ วยของกองทุนต่างประเทศทีม่ ผี รู้ บั ผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษทั จัดการกองทุนรวม และมีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากกองทุนรวมฟี ดเดอร์หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนในลักษณะทีซ่ ้าซ้อนกับกองทุน
รวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบ
เกีย่ วกับความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจาเป็ นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายนัน้ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีทอ่ี ตั ราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟี ดเดอร์เป็ นไปตามทีก่ าหนดแล้ว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจัดทา
รายงานข้อมูลเกีย่ วกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันทีอ่ ตั ราส่วนเป็ นไปตามที่
กาหนด และจัดส่งรายงานต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีอ่ ตั ราส่วนการลงทุนเป็ นไปตามที่
กาหนดนัน้ ”
4. ในกรณีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ทไ่ี ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ หลังวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit) เป็ นเวลา 5
วันทาการติดต่อกัน
(1) ดาเนินการตามข้อ 3 (1)
(2) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
แต่ตอ้ งไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จดั ทารายงานข้อมูลเกีย่ วกับชื่อ จานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันทีอ่ ตั ราส่วนเป็ นไปตามทีก่ าหนด และจัส่งรายงานดังกล่าว
ต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ 4 (2)
ในกรณีท่บี ริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บ ริษัทจัดการกองทุนรวม
ลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด และให้
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บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทารายงานตามข้อ 4(3) พร้อมสาเหตุท่ไี ม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่ว นั ครบกาหนด
ระยะเวลาตามข้อ 4 (2)
5. ในกรณีท่กี องทุนมีการลงทุน เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุ นทีก่ าหนดแต่ต่อมา มีกรณีดงั ต่อไปนี้ จนเป็ นเหตุให้ไม่
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อ 2 หรือ 3 หรือ 4 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีทก่ี องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิจากการเป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ตามสัดส่วนทีม่ อี ยู่เดิมนัน้
(2) กรณีทก่ี องทุนได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการบริจาค
6. ในกรณีทม่ี เี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็ นอื่นใดทาให้บริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการแก้ไ ขเพื่อให้การลงทุนเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษทั จัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ น
ประโยชน์ ต่อ ผู้ลงทุ น ให้บ ริษัท จัด การสามารถใช้ดุลยพินิ จดาเนิ น การตามความเหมาะสมได้โดยต้อ งค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุ นรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้ องแก้ไขให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวทัง้ นี้ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กบั ผู้ถือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถ
ดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ หรือวิธกี ารอื่นๆ ตามทีบ่ ลจ.กาหนด
ส่วนที่ 6 : การดาเนิ นการเมือ่ การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีท่กี องทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
1.1 จัดทารายงานเกีย่ วกับการลงทุนทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้ เหตุผลทีท่ าให้มกี ารลงทุนไม่
เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบ่ี ริษทั
จัดการ
1.2 ดาเนินการแก้ไขให้สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดาเนินการเปลีย่ นแปลง
ประเภทของกองทุน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีทก่ี ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษทั
จัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษทั จัดการจะได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนให้เปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้ทางบริษทั จัดการจะไม่นบั ช่วงเวลา
ระหว่างรอการลงทุน ซึง่ มีระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม หรือในช่วงระยะเวลาทีก่ องทุน
จาเป็ นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงทีผ่ ลู้ งทุนทาการขายคืนหรือสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน หรือมีการโอนย้าย
กองทุนจานวนมาก ซึง่ มีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทาการ ทัง้ นี้ยงั ต้องคานึงถึงประโยชน์ผลู้ งทุนเป็ นสาคัญ
ในการเปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการต้องจัดให้มวี ธิ กี ารในการให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หน่ วย
ลงทุนเดิมในการทีจ่ ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ ารเปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธกี าร
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ เมื่อได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนให้
เปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบริษทั จัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจากผูถ้ อื
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีทค่ี รบกาหนด 90 วันนับแต่วนั ที่
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มผี ลใช้บงั คับ
บริษทั จัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้ เพิม่ เติม
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4. การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) : ไม่มี
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
5.2.1 การขอรับหนังสือชีช้ วนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สาหรับผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชี
กองทุนรวม)
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะจัดส่งและดาเนินการให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญทีผ่ ลู้ งทุนควรทราบ พร้อมกับ
คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนให้ผทู้ ส่ี นใจจะลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มหี นังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้
ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มือผู้ ลงทุน คาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุน รวม
(เฉพาะผู้สั ่งซื้อหน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ได้ท่ที ่ที าการทุกแห่ง
ของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ
สาหรับผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียด
ในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
ต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
•

สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้
มีอานาจลงนามของนิตบิ ุคคล
• ตัวอย่างลายมือชื่อผูม
้ อี านาจลงนามและเงือ่ นไขการลงนาม
• สาเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
• หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
5.2.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิธกี ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ในช่ ว งการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ครัง้ แรก ผู้สนใจลงทุ น สามารถสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ น โดยกรอก
รายละเอียดในคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนและเอกสารการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้า
มี) และนาส่งได้ท่ี
•
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(1) บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(2) สาหรับผู้ถอื หน่ วยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถสั ่งซื้อหน่ ว ยลงทุนทาง
โทรสารได้
ในกรณีสั ่งซื้อโดยการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั
จัดการ ผูส้ นใจสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุ
ในข้อ 8.2 วรรค 1 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
วันเวลาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนได้ระหว่างวัน
และเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ตามทีร่ ะบุในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ และ/หรือ
ในกรณี สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้สั ่งซื้อ
สามารถทาการสั ่งซื้อได้จนถึงวันทาการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนก่อนสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่ วยลงทุนครัง้ แรก ในกรณีทส่ี ามารถจาหน่ ายหน่ วยลงทุนได้เต็มตามจานวนเงินทุนโครงการที่
กาหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม
ราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสั ่งซื้ อหน่ วยลงทุนในราคา 10
บาทต่อหน่ วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) โดยต้องสั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุนไม่ต่ากว่า 5,000 บาท
การส่งคาสั ่งซื้อและชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน
1. ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณีทผ่ี ู้ถอื หน่วย
ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนหรือแสดงความประสงค์ให้นาเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั จาก
การเลิกกองทุนเมื่อครบกาหนดอายุกองทุน ของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจัดการเพื่อซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษทั จัดการอาจดาเนินการให้มกี ารหักกลบกันก็ได้
2. ผู้สนใจลงทุน สามารถส่งคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการ
กาหนด (ถ้ามี) พร้อมชาระราคาซื้อหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจานวนที่ระบุในคาสั ่งซื้อ
หน่ วยลงทุน ได้ทบ่ี ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน โดยชาระด้วยเงินสด
เช็ค ดราฟต์ คาสั ่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ
สาหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดที่บริษัท
จัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณีซ้อื หน่ วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สั ่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชี
ออมทรัพ ย์ ชื่อบัญ ชี “บัญ ชีจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิ ก ไดนามิก
อินคัม อิควิต”้ี
(2) กรณี ซ้ือหน่ วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ไม่ใช่
ธนาคารซีไอเอ็ม บี ไทย จ ากัด (มหาชน) สั ่งจ่ ายเพื่อ เข้าบัญ ชีออมทรัพ ย์ ชื่อบัญ ชี
“บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม
อิควิต”้ี
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(3) บัญ ชีอ่ืนใดที่บริษั ทจัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุ นของกองทุน โดย
บริษทั จัดการจะระบุรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยไม่ถื อว่า
เป็ นการแก้ไขโครงการ
ทัง้ นี้การชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุนที่ไม่ใช่การชาระด้ วยเงินสด บริษัทจัดการจะต้องสามารถ
เรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษทั จัดการจะยกเลิกรายการ
สั ่งซื้อนัน้
สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได้ โดยกรอกรายละเอียดในคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนและเอกสารการสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ที่บริษัทจัดการกาหนด และหลัก ฐานการชาระค่าสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ตามวิธกี ารที่บริษัท
จัดการยอมรับ ส่งโทรสารไปยังบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3. เมื่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้ร ับคาสั ่งซื้อและได้รบั ชาระเงินค่า
ซื้อหน่ วยลงทุนจากผู้สั ่งซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อ
คืนจะมอบสาเนาคาสั ่งซื้อให้แก่ผู้สั ่งซื้อหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสั ่งซื้อทาง
โทรสาร
ในกรณี สั ่งซื้อ โดยการสับ เปลี่ยนหน่ วยลงทุน มาจากกองทุ น รวมภายใต้ก ารบริห ารของบริษัท
จัดการ
ผูส้ นใจสั ่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถนาเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจัดการ มาชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุนของ “กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนา
มิก อินคัม อิควิต้”ี ซึ่งเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ทีท่ ร่ี ะบุในใบคาสั ่ง
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
หากวันทีท่ ร่ี ะบุในใบคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ตรงกับวันทาการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้ แรก กองทุนเปิ ดปลายทางจะได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนหลังจากที่ได้เปิ ดการ
เสนอขายไปแล้ว โดยบริษัทจัดการจะถือว่าผูส้ ั ่งซื้อทาการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ตามวันทีท่ ร่ี ะบุในใบ
คาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิไม่ รบั ค าสั ่งซื้อหน่ ว ยลงทุ น โดยการสับ เปลี่ย นหน่ วยลงทุ น มาจาก
กองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการในกรณีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วย
โดยรวม
5.2.3 เงือ่ นไขในการขายหน่วยลงทุน
5.2.3.1 การสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของผู้สั ่งซื้อจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อคาสั ่งซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการ
ได้รบั เงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน และบริษั ทจัดการหรือนายทะเบียนได้ทารายการเพื่อจัดสรรหน่ วย
ลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อแล้ว สิทธิของผู้ถอื หน่ วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
ทัง้ นี้ ผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่ วย
ทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
5.2.3.2 ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่ี
จะไม่ขายหน่ วยลงทุนให้กับผู้สั ่งซื้อนัน้ หรือกรณีท่เี ป็ นเช็คหรือดราฟต์ บริษัทจัดการจะส่งเช็ค
หรือดราฟต์นัน้ คืนให้กบั ผู้สั ่งซื้อภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
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ทัง้ นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนดาเนินการดังกล่าวแทน
บริษทั จัดการได้
5.2.3.3 บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิท่ีจ ะไม่ รบั คาสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ น ที่มีมูลค่ าตั ง้ แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
5.2.3.4 ในกรณีท่บี ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
โดยรวม หรือทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือ
กองทุ น บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ ดาเนิ น การตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นนัน้ ๆ โดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนตามวันที่ได้รบั คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
โดยพิจารณาตามวันทีส่ ั ่งซื้อ และได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว
5.2.4.2 ในกรณี ท่จี านวนเงินที่ระบุในคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของผู้สั ่งซื้อไม่ตรงกับจานวนเงิน ค่าซื้อหน่ วย
ลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บได้จริง บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะจัดสรรหน่ วยลงทุน
ให้ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
5.2.4.3. ในกรณีสั ่งซื้อโดยการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามจานวนทีส่ ั ่งซื้อ ทีไ่ ด้ระบุในใบคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
โดยพิจารณาตามวันทีไ่ ด้รบั ใบคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และ/หรือ วันทีร่ ะบุในใบคาสั ่ง
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
5.2.4.4. บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการ
ได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว ในกรณี ท่กี ารสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนนัน้ มีผลให้จานวนหน่ ว ย
ลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ ดทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ ผสู้ ั ่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั ่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่
ได้รบั คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนและได้รบั ชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว หากในกรณีทม่ี กี ารสั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุนพร้อมกันและมีหน่ วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษทั จัดการจะพิจารณาจัดสรรตาม
สัดส่วนจานวนหน่ วยลงทุนทีส่ ั ่งซื้อและทีส่ ามารถจัดสรรได้ให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อ (Pro Rata) ทัง้ นี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่ วยลงทุนให้ผู้สั ่งซื้อหน่ วยลงทุนตามวิธีการที่
บริษทั จัดการพิจารณาตามความเหมาะสมโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.2.4.5 ในกรณีท่บี ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
โดยรวม หรือทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่ อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือ
กองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่ วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมด
โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
5.2.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
5.2.5.1 เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรก หากปรากฏกรณีดงั ต่อไปนี้
ให้การอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมนัน้ สิน้ สุดลง
(1) ในกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน ทัวไปมี
่ การจาหน่ ายหน่ วยลงทุนให้ผลู้ งทุนได้ไม่ถงึ 35
ราย
(2) ในกรณีทม่ี กี ารจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดีย วกันใดเกินกว่าหนึ่งใน
สามของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
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(3) ในกรณีท่มี เี หตุอนั จาเป็ นและสมควร ทาให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามนโยบาย
การลงทุนและวัตถุประสงค์ของกองทุนได้
(4) กรณีทก่ี องทุนหลักไม่สามารถจัดตัง้ กองทุนได้
5.2.5.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนรวมที่อยู่ ระหว่างการเสนอขายหน่ วย
ลงทุนครัง้ แรกได้ โดยบริษทั จัดการจะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการยุติ
การขายหน่ วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีย่ ุติการขายหน่ วยลงทุนนัน้ และให้การอนุ มตั จิ ดั ตัง้
กองทุนสิน้ สุดลงในวันทีแ่ จ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามวรรคหนึ่งภายใน 15 วัน
นับแต่วนั สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุน
และผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากเงินทีไ่ ด้รบั จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซื้อหน่วย
ลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ ตามสัดส่วนของเงิน
ค่าจองซื้อหน่ วยลงทุน หากบริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลา
นัน้ ได้อนั เนื่องจากความผิดพลาดของบริษทั จัดการเอง บริษั ทจัดการจะชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่
ต่ากว่าร้อยละเจ็ดครึง่ ต่อปี นับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลานัน้ จนถึงวันทีบ่ ริษทั จัดการชาระเงินค่าจอง
ซื้อจนครบถ้วน
เพื่อประโยชน์ในการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่
ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะดาเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการเป็ นอย่างอื่น
ได้
5.2.5.3 ในกรณีทก่ี ารสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนมีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุน
ที่จดทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี อ่นื ใด ที่เป็ นเหตุให้บริษัทจัดการ
จัดสรรหน่ วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่ จดั สรรทัง้ หมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน
ส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่มดี อกเบี้ย ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัด
จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีทส่ี มควรและจาเป็ นจน
ทาให้ไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวได้ตามระยะเวลาข้างต้น
วิธกี ารจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะผูส้ ั ่งซื้อส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนให้แก่ผู้
สั ่งซื้อ ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทไ่ี ม่มรี ายละเอียดระบุ
ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสั ่งซื้อตามวิธกี ารในคาขอ
เปิ ดบัญชีกองทุนของผูส้ ัง่ ซื้อได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธกี ารที่
บริษัท จัด การเห็น สมควร ทัง้ นี้ บริษัท จัด การอาจมอบหมายให้ผู้ สนั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อ คืน เป็ น
ผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
เงือ่ นไขอื่น ๆ
1. บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิท่ีจ ะเปลี่ย นแปลงหรือ ปรับ ปรุ ง เพิ่ม เติม วิธีก ารช าระเงิน ค่ าซื้อ หน่ ว ย
ลงทุน โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดล่วงหน้ าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ี
ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน
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2. กรณี ผู้สั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ นส่ งค าสั ่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบู รณ์ และ
หรือไม่ชดั เจน และบริษทั จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุ
ใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสั ่งซื้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษั ทจัดการภายใน 3
วัน นั บแต่ วนั ที่มีการส่งคาสั ่งซื้อทางโทรสารนั น้ และหากบริ ษัท จัดการได้ดาเนิ นการตามคาสั ่งซื้อทาง
โทรสารของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษทั จัดการไม่ได้รบั
เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการจะถือว่ าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบ
ให้บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
บริษัท จัด การจะเริ่ม เสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ภายหลัง การเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 15 วัน ท าการ
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
6.2.1 การขอรับ หนังสือชี้ชวนและการเปิ ดบัญ ชีกองทุนรวม (สาหรับผู้สั ่งซื้ อหน่ วยลงทุ นที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญ ชี
กองทุนรวม)
6.2.1.1 ในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะจัดส่งและดาเนินการให้ผู้สนับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน จัดส่ง หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ที่ผู้
ลงทุนควรทราบ พร้อมกับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนให้ผู้ทส่ี นใจจะลงทุน และบริษทั จัดการจะจัดให้ มี
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อ
ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีช้ วน คู่มอื ผูล้ งทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ั ่งซื้อ
หน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญ ชีกองทุนรวม) คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ได้ท่ที ่ที าการทุกแห่งของ
บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ในวัน และเวลาท าการ หรือช่องทางอื่น ที่
บริษทั จัดการอาจแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต
6.2.1.2 สาหรับผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการ
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
•

•

สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึง่ ลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
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ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ อี านาจลงนามและเงือ่ นไขการลงนาม
• สาเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
• หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
6.2.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิธกี ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสาร
ประกอบการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ท่ี
1. บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2. สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ทางโทรสารได้ หรือ
3. วิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดขึน้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
วันเวลาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุ น สามารถสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ได้ทุ กวัน ท าการขายหน่ วยลงทุน ในเวลาท าการของ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น. โดยบริษทั จัดการจะกาหนดวันเริม่ ทา
การขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกาหนดให้วนั ทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์
ไทย และวันทาการของประเทศของกองทุนหลัก และวันทาการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที่บริษัทจัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่ าซื้อขายหน่ วย
ลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะประกาศวันทีเ่ ป็ นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิ ดประกาศ
ณ สานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงวันและเวลาทาการรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย
ประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ภายใน 2 วันทา
การ หลังจากวันทาการขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องสั ่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 5,000 บาท
การส่งคาสั ่งซื้อและชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน
1. ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วย
ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมนี้ บริษทั จัดการอาจดาเนินการให้มกี ารหักกลบกันก็ได้
2. ผูส้ นใจลงทุนสามารถส่งคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามทีบ่ ริษทั จัดการ
กาหนด (ถ้ามี) พร้อมชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจานวนทีร่ ะบุในคาสั ่งซื้อ
•
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หน่วยลงทุน ได้ทบ่ี ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยชาระด้วยเงินสด เช็ค
ดราฟต์ คาสั ่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ
สาหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการ
เปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณี ซ้ือหน่ วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สั ่งจ่ายเพื่อเข้าบัญ ชี
กระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิล”
(2) กรณีซ้อื หน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีไ่ ม่ใช่ธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สั ่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิ
เพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน”
(3) บัญชีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษทั
จัดการจะระบุรายละเอียดไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการ
แก้ไขโครงการ
ทัง้ นี้การชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ใช่การชาระด้วยเงินสด บริษทั จัดการจะต้องสามารถเรียกเก็บ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษทั จัดการจะยกเลิกรายการสั ่งซื้อนัน้
สาหรับผู้ถือหน่ วยลงทุ นที่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนทาง
โทรสารได้ โดยกรอกรายละเอียดในคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ น และเอกสารการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ที่
บริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ส่งโทรสารพร้อมหลักฐานการชาระค่าสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ตามวิธกี าร
ทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ ไปยังบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3.เมื่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คาสั ่งซื้อและได้รบั ชาระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากผูส้ ั ่งซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบ
สาเนาคาสั ่งซื้อให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสั ่งซื้อทางโทรสาร
6.2.3 เงือ่ นไขในการขายหน่วยลงทุน
6.2.3.1 การสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของผู้สั ่งซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสั ่งซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการ
ได้รบั เงินค่ าซื้อหน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ทารายการเพื่อจัดสรรหน่ วย
ลงทุนให้ผู้สั ่งซื้อแล้ว สิทธิของผู้ถอื หน่ วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
ทัง้ นี้ผสู้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่ วย
ทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ในกรณีทก่ี ารชาระเงินด้วยคาสั ่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน
จากธนาคารของผู้สั ่งซื้อหน่วยลงทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะระงับการขายหน่ วยลงทุนแก่
ผู้สั ่งซื้อหน่ วยลงทุ น นั น้ และจะดาเนิ น การน าส่ งเช็ค หรือดราฟต์ นั น้ คืนแก่ ผู้สั ่งซื้อหน่ วยลงทุ น
ภายในวัน ทาการถัดจากวันที่ได้รบั เช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ ทัง้ นี้บ ริษัท
จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
6.2.3.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ที่มีมูลค่าตัง้ แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
6.2.3.3 ในกรณีทบ่ี ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
โดยรวม หรือทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือ
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กองทุ น บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ ดาเนิ นการตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นนัน้ ๆ โดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
6.2.4.1 บริษัทจัด การจะจัดสรรหน่ วยลงทุ นให้ผู้สั ่งซื้อหน่ วยลงทุ น ตามคาสั ่งซื้อที่สมบูรณ์ และบริษัท
จัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุ นแล้ว ในกรณีท่กี ารสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนนัน้ มีผลให้จานวน
หน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ ดทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั ่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตาม
วันทีไ่ ด้รบั คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีทม่ี กี ารสั ่งซื้อหน่วย
ลงทุนพร้อมกันและมีหน่ วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษทั จัดการจะพิจารณาจัดสรรตาม
สัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีส่ ั ่งซื้อและทีส่ ามารถจัดสรรได้ให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อ (Pro Rata)
6.2.4.2 ในกรณีท่จี านวนเงินที่ระบุในคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของผู้สั ่งซื้อไม่ตรงกับจานวนเงินค่าซื้อหน่ วย
ลงทุนทีบ่ ริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บได้จริงในวันทาการขายทีบ่ ริษทั จัดการทารายการ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
6.2.4.3 บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะเพิม่ จานวนหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรแล้วให้แก่ผถู้ อื หน่ วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนภายใน 2 วันทาการถัดจากวันทาการขายหน่ วยลงทุนของ
คาสั ่งซื้อนัน้ ๆ
6.2.4.4 ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสัง่ ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
โดยรวม หรือทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือ
กองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่ วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมด
โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
6.2.4.5 บริษทั จัดจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของหน่ วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
6.2.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณีท่กี ารสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนมีผลให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่จด
ทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี อ่นื ใด ที่เป็ นเหตุ ให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่ วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จดั สรรทัง้ หมด บริษทั จัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุ นส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรร
แต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่มดี อกเบีย้ ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุนนัน้
วิธกี ารจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะโอนเงิน นาฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สั ่งซื้อ หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะผู้
สั ่งซื้อส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อ หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ ั ่งซื้อ
หน่ วยลงทุน ในกรณีทไ่ี ม่มรี ายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน รวม หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่
สามารถคืนเงินค่าสั ่งซื้อตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนของผูส้ ั ่งซื้อได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะ
พิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธกี ารที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
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เงือ่ นไขอื่นๆ
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับ ปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่ วยลงทุ น เพื่อเพิม่ ความสะดวก
ให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทน โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า
7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุน
การขายหรือ รับ ซื้อ คืน ที่ ใช้ในการซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น เช่ น การเพิ่ม เติม วิธีก ารซื้อ หน่ ว ยลงทุ น
ดังต่อไปนี้
2.1 การซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น แบบอัต โนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อ ให้ ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น
สามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนได้เป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
2.2 การซื้อหน่ วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้
วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอน
เงิ น อั ต โนมั ติ (automatic teller machine) บริ ก ารธนาคารทางโทรศั พ ท์ (telebanking)
อิน เทอร์เน็ ต หรือ สื่อ อื่น ใดที่มีลัก ษณะเดีย วกัน ทัง้ นี้ ก ารให้บ ริก ารดัง กล่ า วจะเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2.3 การซื้อหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการขายหน่ วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ่ี ทาการทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อ คืน
หน่วยลงทุน
4. กรณีผู้สั ่งซื้อหน่ วยลงทุนส่งคาสั ่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบู รณ์ และ
หรือไม่ชดั เจน และบริษทั จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสั ่งซื้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการ
ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ทีม่ กี ารส่งคาสั ่งซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษทั จัดการได้ดาเนินการตาม
คาสั ่งซื้อทางโทรสารของผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือ
บริษัทจัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุ ใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนได้
มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่มยี อดคงเหลือและไม่มกี าร
ทาธุรกรรมใดๆ เป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6. บริษทั จัดการจะไม่ขายหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการขาย
หน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ
7. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนชัวคราว
่
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของผู้ถือ หน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษัทจัดการ
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จะแจ้งให้ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ทราบล่ วงหน้ าและบริษัท จัด การจะติด ประกาศ รายละเอีย ดดังกล่า ว
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดาเนินการทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อ
ของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการ เว้นแต่กรณีทเ่ี กิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้ง
การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที
6.3. การสั ่งซื้อหน่วยลงทุน :
ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
7. การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
บริษทั จัดการจะเริม่ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
7.3. วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รายละเอียดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7.4.2.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนเงินหรือเป็ นจานวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่าง
หนึ่ง โดยกรอกรายละเอียดในคาสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุน (ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถขอรับใบคาสั ่งขายคืน
หน่ วยลงทุนได้ทบ่ี ริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ น การขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ หรือช่องทาง
อื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการขายคืนหน่ วยลงทุ นที่บริษัท
จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ท่บี ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหรือสามารถส่ง
คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยังบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
เอกสารประกอบการสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน
ผูส้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนาส่งคาสั ่งขายคืนพร้อมเอกสารประกอบต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาต
จากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู งขายคื
ั่
นหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู งขายคื
ั่
นหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
• สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
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• หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา
เริม่ ทาการถึงเวลา 15.00 น.
บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวัน
ทาการของประเทศของกองทุนหลัก และวันทาการของประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวัน
ทาการทีบ่ ริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะแจ้งวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของ
บริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงวันและเวลาทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่
บริษทั จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของ
บริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ ภายใน 2
วันทาการ หลังจากวันทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุนต้องสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน
ไม่ต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
การชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุน
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่ วยลงทุน เว้นแต่บริษทั จัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการ
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะชาระเงิ นให้ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทา
การนับแต่วนั คานวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รบั การผ่อนผัน และหรือ กรณีตามข้อ “การเลื่อน
กาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน ” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วย
ลงทุ น ตามค าสั ่งซื้อหรือ คาสั ่งขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ” และ “การหยุด รับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น” โดยบริษัท
จัดการจะชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะในนามผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หรือโดยนา
เงินค่าขายคืนดังกล่ าวเข้าฝากในบัญ ชีเงินฝากของผู้ถือหน่ วยลงทุ น หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในอนาคต ตามทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้ ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
โดยในกรณีทช่ี าระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายในนามผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการ
จะจัดส่งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธกี ารที่บริษัทจัดการเห็นสมควร หรือโดยให้
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการดังกล่าว
หรือบริษทั จัดการจะดาเนินการให้มกี ารหักกลบหนี้กนั ให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุน
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการ
ในกรณีท่ไี ม่มีรายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชี กองทุนรวมหรือกรณีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการไม่ สามารถ
ชาระเงินให้ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนตามวิธีการในคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุนรวมของผู้สั ่งขายคืนได้ บริษัท
จัด การขอสงวนสิท ธิท่ีจ ะพิจ ารณาช าระค่ าขายคืน หน่ วยลงทุ น ดัง กล่ าวด้ ว ยวิธีก ารที่บ ริษัท จัด การ
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เห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการคืน
เงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
เงือ่ นไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
1. คาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสั ่งขายคืน ถูกต้องครบถ้วน และบริษทั จัดการได้รบั และ
ได้ท ารายการรับ ซื้อคืน หน่ วยลงทุ น แล้ว และผู้สั ่งขายคืน หน่ ว ยลงทุ น มีจานวนหน่ วยลงทุ น ตาม
ทะเบียนผู้ถอื หน่ วยลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่ วยลงทุนที่สั ่งขายคืน ทัง้ นี้ผู้สั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน
จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการ
เป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ีผู้ถือหน่ วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนโดยมีจานวนหน่ วยลงทุนหรือ มูลค่าหน่ วย
ลงทุ น สูงกว่ าข้อมูลที่ป รากฏตามสมุ ด ทะเบีย นผู้ถือหน่ วยลงทุ น หรือ การสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุ น
ดังกล่าวมีผลทาให้หน่ วยลงทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีมลู ค่าต่ากว่ามูลค่าหรือมีจานวนต่ากว่ าจานวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า (ถ้ามี) บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนประสงค์ทจ่ี ะขายคืน
หน่วยลงทุนทัง้ หมดตามจานวนทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หากบริษทั จัดการจะเปลีย่ นแปลงมูลค่าหรือจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่าดังกล่าว บริษทั
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ท่ี า
การทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
2. บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคืนสมบูรณ์แล้ว ในสมุด
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนของคาสั ่งขายคืนนัน้ ๆ
3. ในกรณีทก่ี องทุนไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนทีส่ ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนตกลงทีจ่ ะรับชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
อื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือ รับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่ วยลงทุน หรือโดยให้ผู้ สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ น
ผูด้ าเนินการนาส่ง เว้นแต่กรณีบริษทั จัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน จากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. นายทะเบีย นจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามทีไ่ ด้รบั การผ่อนผัน หรือโดย
ให้ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการนาส่งและหรือ กรณีตามข้ อ “การเลื่อนกาหนดการ
ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตาม
คาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนจาก
หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนเป็ นสมุ ดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ท่ที าการทุก
แห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรื อรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี

46

เงือ่ นไขอื่นๆ
1. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวก
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทน โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ีทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผู้สนับสนุ น การขาย
หรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
1.1 การขายคืน หน่ ว ยลงทุ น แบบอัต โนมั ติ (Automatic Redemtion Plan) เพื่อ ให้ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น
สามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้เป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
1.2 การขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมทีใ่ ช้
วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอน
เงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต
หรือสื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน ทัง้ นี้การให้บริการดังกล่าวจะเป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 การขายคืนหน่ วยลงทุนวิธกี ารอื่นๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
2. กรณีผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนส่งคาสั ่งขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และ
หรือไม่ชดั เจน และบริษทั จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ดาเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ทัง้ นี้ ผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสัง่ ขายคืนตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการ
ภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่มกี ารส่งคาสั ่งขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจัดการได้ดาเนินการตาม
คาสั ่งขายคืนทางโทรสารของผู้สั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนแล้ว หากข้อ มูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน
หรือบริษัท จัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนได้
มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิท่จี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทท่ี าการทุกแห่งของบริษัท
จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
4. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีไ่ ม่มยี อดคงเหลือและไม่มกี ารทา
ธุรกรรมใดๆ เป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
5. บริษทั จัดการจะไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน ” “การหยุดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ” หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษัท
จัดการได้สงวนสิทธิในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทาการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม : ผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
7.9. รายละเอียดเพิม่ เติม : ไม่มี
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8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
8.2. รายละเอียดการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ซึ่งมาจากการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม
อื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการจะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขในหั วข้อการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก หรือ
หัวข้อการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก หรือหัวข้อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เว้น
แต่ได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรกบริษทั จัดการอาจเปิ ดให้บริการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน โดย
บริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปิ ดให้บริการ ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ
ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
8.2.1 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง
การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิธกี ารสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุน รวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
มายังกองทุนนี้สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มอื ผู้ลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนหรือคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่น
ใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ได้ทท่ี ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ทีบ่ ริษทั จัดการอาจแจ้ งเพิม่ เติมในอนาคต และสามารถสั ่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนหรือคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่น
ใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้า
มี) และน าส่ ง ได้ท่ีบ ริษั ท จัด การหรือ ผู้ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้ อ คืน เมื่อ บริษั ท จัด การได้ท ารายการ
สับเปลี่ยนแล้ว ผู้สั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่
บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นข้อกาหนดเรื่องมูลค่าขัน้ ต่ าในการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ หน่ วยลงทุนที่
ประสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
(สาหรับผู้สั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน รวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชี
กองทุนรวมโดยปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการเปิ ดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขาย
ครัง้ แรก เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น)
8.2.2 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง
วิธกี ารสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่ นภายใต้การจัดการของ
บริษทั จัดการ สามารถสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน หรือคาสั ่ง
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) (ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถขอรับได้ท่ี
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บริษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ทีบ่ ริษทั จัดการอาจ
แจ้งเพิม่ เติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และ
นาส่งได้ทบ่ี ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน และบริษทั จัดการจะดาเนินการนาเงินทีไ่ ด้จาก
การขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ต้ น ทางนี้ ไปช าระค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ปลายทาง ตาม
รายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั
จัดการกาหนด เมื่อบริษัทจัดการได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว ผูส้ ั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิก
ถอนการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุ ญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
8.2.3 วิธกี าร วันเวลา และราคาสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
วันเวลาสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น.
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะถือว่าวันทีค่ าสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพื่อซื้อกองทุนนี้มคี วามสมบู รณ์ครบถ้วนต่อเมื่อ
เป็ นวันทาการขายหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั คาสั ่งซื้อ หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษัท
จัดการกาหนด (ถ้ามี) ทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง หรือ
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.00 น.
บริษัทจัดการกาหนดให้วนั ทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทา
การของประเทศของกองทุนหลัก และวันทาการของประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที่
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)
บริษัทจัดการจะแจ้งวันทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าว ตามที่
บริษทั จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษทั
จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ราคาสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได้ภายใน 2 วันทา
การ หลังจากวันทาการทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั คาสั ่งสับเปลีย่ นหรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ที่
สมบูรณ์และบริษัทจัดการได้รบั ชาระเงินค่ าซื้อหน่ วยลงทุนจากกองทุน ต้นทาง และได้ทารายการสับเปลี่ย น
แล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได้ภายใน
2 วันทาการ หลังจากวันทาการทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั คาสั ่งสับเปลีย่ นหรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
(ถ้ามี) ทีส่ มบูรณ์ และได้ทารายการสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน
(ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสาหรับการสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนระหว่างกองทุ นรวมภายใต้ก ารจัดการของบริษัทจัดการ ในระยะแรก หากบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
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ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าว บริษัท จัดการจะติดประกาศที่บ ริษัทจัดการ และผู้ สนั บสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง
เงือ่ นไขในการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน
1. กรณีทก่ี องทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทางและผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนโดยมีจานวนหน่วยลงทุน
หรือมูลค่าหน่ วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถื อหน่ วยลงทุน หรือการสั ่งสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนดังกล่าวมีผลทาให้หน่ ว ยลงทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุ นมีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าหรือจานวนหน่ วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า (ถ้ามี) บริษทั จัดการจะถือว่า ผู้ถอื หน่ วยลงทุนประสงค์ท่จี ะสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนทัง้ หมดตามจานวนทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไปยังกองทุนปลายทาง
ทัง้ นี้หากบริษทั จัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่าดังกล่าว บริษทั
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุก
แห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ในการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธการทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายหรือค่ าธรรมเนี ยมที่เกี่ย วข้อ งจากผู้ถือหน่ วยลงทุ นได้ต ามอัต ราและวิธีการที่บ ริษัท จัดการ
กาหนด
เงือ่ นไขอื่น ๆ
1. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุ ง เพิม่ เติมวิธกี ารสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวก
ให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทน โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ที าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
1.1 การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้
วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอน
เงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพ ท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต
หรือสื่ออื่นใดที่มีลกั ษณะเดียวกัน ทัง้ นี้การให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.2 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่นๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ที าการทุ กแห่งของบริษัท
จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการจะไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืน
หน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขาย
คืนหน่ วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็น
ว่าคาสั ่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิดความเสีย่ งทาง
กฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่
ดาเนินการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งสับเปลีย่ นก่อนการดาเนินการ
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9. การชาระค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิ น:
กรณีบริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่นแทน บริษทั จัดการจะกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการต่อไป โดยต้องได้รบั มติพเิ ศษให้ชาระค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนเป็ นเป็ นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินสดได้ตามเงื่อนไขใดเงือ่ นไขหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นนัน้ ไป
ชาระเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการ
(2) บริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
(3) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
10.1 บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีทก่ี าหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเ่ี ข้าเหตุดงั ต่อไปนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุทท่ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ
ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
(2) มีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ให้ แ ก่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น บริษั ท จัด การพบว่ า ราคารับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ า วไม่ ถู ก ต้ อ ง และผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับ
ซื้อคืนหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิด
เป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ไม่ถูกต้อง และ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป
และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
10.2 การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตาม 10.1 (1) (2) หรือ (3) ให้บริษทั
จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่
รวมกรณีตาม 18.1 (1)
(2) แจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืน
หน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี าร
ใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และจัดทารายงานทีแ่ สดงเหตุ ผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแล
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ผลประโยชน์ ต ามข้อ 10.1(2) ให้สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัท จัด การอาจ
มอบหมายให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู้ อื หน่วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามลาดับ
วันทีส่ ่งคาสั ่งขายคืนก่อนหลัง
11. การไม่ขายไม่รบั ซือ้ คืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสัง่ :
11.1 บริษัท จัดการอาจไม่ ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่ รบั สับเปลี่ยนหน่ ว ยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่ง
สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้
ในกรณีทป่ี รากฏเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี้ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจ าเป็ น ท าให้ไม่ สามารถจ าหน่ าย จ่า ย โอนหลัก ทรัพ ย์ห รือทรัพ ย์สิน ของกองทุ น เปิ ดได้อ ย่า ง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ การไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืนหรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งที่ได้รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อ
คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทาได้ไม่เกิน1 วันทาการ เว้นแต่ได้รบั
ผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึน้ ซึง่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะใน
กรณีทก่ี องทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ทซ่ี ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้อยละ 10
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ทท่ี าให้ไม่สามารถแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรีและทาให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุทท่ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ
ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบแล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั ่งซือ้ หน่วยลงทุน
แก่ผลู้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฎข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกีย่ วข้องกับการกระทาดังต่อไปนี้
1. การกระทาทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกีย่ วกับการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสั ่งเกีย่ วกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี านาจตาม
กฎหมาย
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(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
ลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการอันเนื่องมาจากการทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ว่าด้วยการดารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ น ผูจ้ ดั การ
เงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ ให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
11.2 เมื่อปรากฎเหตุตามข้อ 11.1 และบริษทั จัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ น
หน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั ่งซือ้ หรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนราย
อื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธกิ ารใดๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนพร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้สานักงานทราบ
โดยพลัน
(3) ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ่งวันทาการ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการ
ดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม
เปิ ด ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสั ่งซื้อ
หรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการเปิ ดรับ
คาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน”
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืนหรือคาสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษทั
จัดการอาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนก็ได้
11.3 บริษทั จัดการจะหยุดการขายหน่ วยลงทุ นตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้วหรือหยุด
รับคาสั ่งซื้อหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่ วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและ
คิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาขายหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุด การขาย
หน่วยลงทุน หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ ว ยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และแจ้งให้ผทู้ ่ี
ได้มคี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
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12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หรือในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นเพือ่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัท
จัดการหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืนหรือคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัวคราวตามระยะเวลา
่
ทีเ่ ห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้
13. เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน : ไม่มี
14. การจ่ายเงิ นปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
14.3. กาหนดเวลา วิธกี าร และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน : กองทุนไม่มกี ารจ่ายเงินปั นผล
15. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สงซื
ั ่ อ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการได้ทเ่ี รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินร้อยละ 3.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนทีค่ านวณได้เป็ นรายวัน
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.09 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนทีค่ านวณได้เป็ นรายวัน
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนทีค่ านวณได้เป็ นรายวัน
มูลค่าทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ สิน้ หักด้วยมูลค่าหนี้สนิ ทัง้ สิน้ ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันที่
คานวณ
15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน : ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย : ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
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รวม
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม และค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียนเพิม่ ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่ ่ายจริง
2. ค่าโฆษณาประชาสัม พัน ธ์ก องทุ น เพื่อการเสนอขายหน่ วยลงทุ น ซึ่งรวมถึงค่ าใช้จ่ ายในการจัด สัม มนา
เผยแพร่ข้อ มู ล เกี่ย วกับ กองทุ น รวม การส่ ง เสริม การขาย ค่ า ใช้จ่ า ยในการลงนามในสัญ ญาต่ างๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับกองทุน และค่าใช้จ่ ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันจะไม่เกินร้อยละ
0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
3. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการดาเนินงานและบริหารกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริงเช่น
3.1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สิ นของกองทุ น เช่น ค่านายหน้ าซื้อขาย
หลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการ
จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ค่ าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ เช่น ใบหุ้นกู้
ค่ า ใช้จ่ า ยในการโอนและรับ โอนหลัก ทรัพ ย์ และค่ า ใช้จ่ า ยอื่น ๆ ที่เกิด จากการซื้ อ ขายหลัก ทรัพ ย์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารกองทุน
และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทีท่ าให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สนิ
นัน้ ได้
3.2 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการจัดทาบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ
สอบบัญชี ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการลงบัญชีกองทุน หรือการจัดทารายงานทีเ่ กีย่ วข้อง
3.3 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการขายและหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าจัดทา ค่าผลิต และนาส่งคาขอ
เปิ ดบัญชีกองทุนรวม เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน คาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน
คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ใบยืนยัน ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับ
ภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่ วยลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่อประโยชน์ใน
การซื้ อ ขายสับ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ยในการจัด ท าและ ผลิ ต เอกสารดัง กล่ า วเป็ น
ภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการชาระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับวิธกี ารซื้อขายหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ด
ให้บริการแก่ผลู้ งทุน
3.4 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมติ สรุปมติ
และตรวจสอบมติผู้ถือหน่ วยลงทุ น การจัด ประชุม ผู้ถือหน่ วยลงทุ น การแจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุ น การ
ประกาศหนังสือพิมพ์
3.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทา ผลิต และนาส่งเอกสารและรายงานตามทีก่ ฎหมายกาหนด เช่น หนังสือ ชี้ชวน
รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุน
รวม เพื่ อ น าส่ ง แก่ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และหรือ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ ผูส้ อบบัญชี และผูเ้ กีย่ วข้องอื่น ๆ ของกองทุน
3.6 ค่ าใช้จ่ า ยในการแปลเอกสารที่เกี่ย วข้อ งกั บ การบริห ารจัด การและการดาเนิ น งานของกองทุ น เป็ น
ภาษาต่างประเทศ
3.7 ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกิ ด จากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และส า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมกาหนด

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี

55

3.8 ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การช าระหนี้ ด้ ว ยทรัพ ย์ สิ น อื่ น เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารทรัพ ย์ สิ น
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย ค่า
ร่างและตรวจสอบนิตกิ รรม สัญญา ค่ าบริการทางกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิห รือเพื่อติดตามหนี้สนิ หรือ
ประโยชน์อ่นื ใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจานา จานอง
ปลดจานา จานอง ประเมินราคา ค่าภาษีอากร ประกันภัย
3.9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผูใ้ ห้บริการภายนอกอื่น ๆ เพื่อ
ประโยชน์ของกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
3.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสัญญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่าย
3.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการติดตามทวงถามหนี้สนิ ของกองทุน
4. ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ ค่า
เดินทาง ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุน และชาระบัญชีกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื่อเลิก
กองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชาระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการชาระเงิน หรือ
ทรัพย์สนิ อื่นให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนไม่มารั บเงิน
หรือทรัพย์สิน หรือไม่นาเช็คไปขึ้นเงินจากธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์ ค่าใช้จ่ ายในการจด
ทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่ ่ายจริง
6. ค่า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้จ่า ยต่ า ง ๆ ที่เกี่ย วข้อ งกับ การช าระค่ าขายคืน หน่ วยลงทุ น เป็ น หลัก ทรัพ ย์ห รือ
ทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน ตามทีจ่ ่ายจริง
7. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผูด้ ูแลผลประโยชน์ทเ่ี กี่ยวข้องกับการฟ้ องร้องบริษทั จัดการให้ปฏิบตั ิ
หน้ าที่หรือเรียกค่ าสิน ไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท จัด การ เพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุ น
โดยรวม หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่ ่ายจริง
8. ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกองทุน ตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด เช่น การประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
9. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหน่ วยลงทุน เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูล
ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด หรือ
เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ตามทีจ่ ่ายจริง
10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการกูย้ มื เงินหรือเข้าทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนเมื่อ
บริษทั จัดการมีเหตุจาเป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการชัวคราว
่
ตามทีจ่ ่ายจริง
12. ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูแ้ ละฝึ กอบรมผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่ ่ายจริง
13. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
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รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนจะไม่เกิดรายการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซ้าซ้อนจากการ
ขายหน่ วยลงทุนทีเ่ รียกเก็บโดยกองทุนหลัก เนื่องจากกองทุนรวมหลักจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนให้แก่กองทุน
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หมายเหตุ
บริษทั จัดการจะหักค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการจะต้องชาระ
ให้กบั กองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง) หรือ หักค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน
(กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง)
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน/ การรับซื้อคืน หน่ วยลงทุน/ การ
สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมู ลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ทราบ โดยติดประกาศไว้
ทีบ่ ริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 7 วัน
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) :
ไม่มี
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี
ตามทีจ่ ่ายจริง
รายละเอียดเพิม่ เติม :
1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน (ถ้ามี)
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ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจริง
2. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน ใน
กรณีทผ่ี ู้ลงทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดาเนินการใดๆให้เป็ น
กรณี พิเศษ นอกเหนื อจากการดาเนิ น การตามปกติของบริษัท จัดการหรือ นายทะเบียน หรือให้
ด าเนิ น การที่พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า เป็ นความประสงค์ เฉพาะตั ว ของผู้ ล งทุ น หรือ ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น เช่ น
ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่ นข้อมูลทางทะเบียนใหม่ เช่น หนังสือรับรองสิทธิ หนังสือรับรองการโอน
หน่วยลงทุน เป็ นต้น โดยบริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผูล้ งทุน
หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน ตามที่จ่ายจริงหรือตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
กาหนดในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุ น/ การรับซื้อคืน หน่ วย
ลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่า
การซื้อหน่ วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่ วยลงทุน หรือ
ตามเงื่อ นไขที่บ ริษัท จัด การอาจก าหนดขึ้น ในอนาคต เพื่อ เป็ น การอ านวยความสะดวก แ ละเป็ น
ประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ
ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วัน ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุ นการขายหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และ/หรือ
ประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
15.4. วิธกี ารคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
1. การคานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน และ หัวข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว (ถ้ามี)
2. การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วย
ลงทุน จะคานวณเป็ นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 10 วันทาการถัดจากวันสิน้ เดือน
3. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุนในหัวข้ออื่นๆจะเรียกเก็บตามทีจ่ ่ายจริง ในทางบัญชีบริษทั
จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้ จานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ ากัน ทุกวันตาม
ระยะเวลาทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากค่ าใช้จ่ายนัน้ ทัง้ นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง
4. ในกรณีทม่ี ลู ค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมมีมลู ค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้าน
บาท หากต่อมากองทุนรวมมีมลู ค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จัดการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บต้องเป็ นอัตราร้อยละทีไ่ ม่สงู กว่าอัตราร้อยละของค่าธรรมเนียมเดิมทีบ่ ริษทั
จัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาทีก่ องทุนรวมมีมลู ค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้
ของหน่วยลงทุน
4.2 ในกรณีอ่นื นอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ให้บริษทั จัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราทีแ่ สดง
ได้ว่าเหมาะสมและเป็ นธรรม ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
มูลค่าของกองทุนรวมให้คานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน
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บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ หรือมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านัน้
15.5. การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูซ้ ้อื หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการ โดยบริษทั จัดการ
จะดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ในกรณี ท่ีบริษัท จัด การกองทุ นรวมมีค วามประสงค์จะลดค่า ธรรมเนียมหรือค่ าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ใน
โครงการและได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบ
อย่างทัวถึ
่ งภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มกี ารลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทัง้ นี้ การเปิ ดเผย
ข้อมูลต้องกระทาโดยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่า ผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่
ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่ วยลงทุนทุกแห่งของ
บริษทั จัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสานักงานให้ความเห็นชอบการ
แก้ไขเพิม่ เติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
2. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ตามทีร่ ะบุ
ไว้ในโครงการ บริษัท จัดการกองทุ น รวมต้อ งค านึ งถึงความสมเหตุ สมผลกั บ สภาพปกติทางธุรกิจและ
ประโยชน์ ของลูกค้าเป็ น สาคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างทัว่ ถึงด้วย
วิธกี ารที่เหมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้ อยต้องจัดให้มีการ
เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน ทุก
แห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
2.1 ในกรณีทก่ี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนีย มหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้
2.2 ในกรณีท่กี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้นเกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ ะบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถกระทาการ
ดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ้น
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ในกรณีทก่ี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่า ยเพิม่ ขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้
สูงดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดัง กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว
(ข) ในกรณีทก่ี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูง
ดังกล่าว บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้กบั กรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั มติพเิ ศษ”
ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ 1 และข้อ 2 (2.2) ให้บ ริษัท จัดการแจ้งให้สานั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
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16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และ
ราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิ ธีการดาเนิ นการในกรณี ที่มูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
16.1. วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงือ่ นไขพิเศษ :
1. บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
บริษทั จัดการจะใช้ราคาหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ณ สิน้ วันทาการ ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
อนึ่ ง ในการใช้อ ัต ราแลกเปลี่ย นเพื่อ ค านวณมูลค่ า ทรัพ ย์สิน สุ ท ธิ เป็ น เงิน บาท บริษั ท จัด การจะใช้อ ัต รา
แลกเปลี่ย นเงิน ตราต่ า งประเทศ (Spot Rate) ที่ ป ระกาศโดย Bloomberg ณ วัน ท าการค านวณมู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุน ทีเ่ วลาประมาณ 16.00 น. เป็ นเกณฑ์ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
เป็ นเงินบาท
ทัง้ นี้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้อตั ราแลกเปลีย่ นที่
อ้างอิงจากแหล่งอื่น ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนจาก APEX ณ วัน
ทาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุน ทีเ่ วลาประมาณ 16.00 น. หรือระบบอื่นใดทีม่ กี าร
เผยแพร่ขอ้ มูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็ นต้น เป็ นเกณฑ์ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบาท โดย
อัตราแลกเปลีย่ นเพื่ออ้างอิงจะต้องเป็ นไปตามประกาศสมาคม หรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
2. บริษทั จัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการ ภายใน 2 วันทาการถัดไป เว้นแต่
กรณีกองทุนหลักมีวนั หยุดทาการต่อเนื่องกันตัง้ แต่ 2 วันขึน้ ไป บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุนทุกสิ้นวันทาการโดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ ภายในวันทาการถัดจากวันที่ บริษัท
จัดการได้รบั ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2.2) ค านวณราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับ ซื้อคืนหน่ วยลงทุน ทุ กสิ้น วันท าการซื้ อขายหน่ วยลงทนุ
ภายใน 2 วันทาการถัดไป โดยในการคานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ให้
บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนของสิ้นวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ใน
การคานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเว้นแต่กรณีกองทุนหลักมีวนั หยุดทา
การต่อเนื่องกันตัง้ แต่ 2 วันขึ้นไป บริษัทจัดการจะคานวณราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หน่ วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการโดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ ภายในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั ข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุ ทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ของวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทาการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุน
หลักมีวนั หยุดทาการต่อเนื่องกันตัง้ แต่ 2 วันขึน้ ไป บริษทั จัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่า
หน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อ คืนหน่ วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุน
ล่าสุดโดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ ภายในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาวันทาการขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
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(2.4) ในกรณีท่ปี ระกาศตาม (2.3) ได้กระทาผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลมูลค่าหน่ วยลงทุนที่จดั ขึน้ โดยสมาคา
(NAV Center) หรือช่องทางอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ บริษทั จัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุนภายใน 4 วันทาการถัดไปก็ได้เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนหลักมีวนั หยุด
ทาการต่อเนื่องกันตัง้ แต่ 2 วันขึ้นไป บริษทั จัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน
ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนล่าสุดโดยไม่
ชักช้า ทัง้ นี้ ภายในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษัทจัดการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่ วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้วยจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดเมื่อสิน้
วันทาการทีค่ านวณนัน้
ในกรณีทก่ี ารประกาศตาม (2.3) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมทีก่ าหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดาเนิ นการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดยบริษัท
จัดการจะประกาศในเวปไซต์ของบริษทั จัดการ
(3) จัดให้มขี อ้ มูลดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวม และสถานทีท่ ุกแห่งที่
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซ้อื ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน บริษทั จัดการอาจดาเนินการโดยวิธกี ารใดๆเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบ
ข้อมูลดังกล่าวแทนการประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ www.principal.th
ทัง้ นี้ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องทีไ่ ม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ขอ้ มูล
มูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศที่
บริษทั จัดการ และประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่ หมาะสม และถือ
ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. การใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืน หน่ วยลงทุน หรือ
จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วธิ ี การปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่ ง
ที่ 4 ขึน้ ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่ ง
ที่ 5 ทิง้
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่ วยลงทุน ตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีท ศนิย ม 4 ต าแหน่ ง โดยตัด
ทศนิยมตาแหน่ งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตามที่คานวณได้ใน
(3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
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ในกรณีทม่ี ผี ลประโยชน์เกิดขึน้ จากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทั จัดการจะนา ผลประโยชน์นนั ้ รวมเข้า
เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
เงือ่ นไขพิเศษ:
บริษทั จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามข้อ 16.2 เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
1. เมื่อบริษทั จัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
กรณีทร่ี ะบุไว้ในโครงการ หรือตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. หรือเป็ นวันหยุดทาการซื้อขายของกองทุน
และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก โดยให้ได้รบั ยกเว้นเฉพาะช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว
2. เมื่อมีเหตุทบ่ี ริษทั จัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุดงั กล่าว
3. ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
ภายใน 2 วันทาการถัดไป
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
เว็บไซต์บริษทั จัดการ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศที่
บริษทั จัดการ และประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านช่องทางอื่นใดทีเ่ หมาะสม และจัดว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 วัน
16.4. หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทม่ี ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1. ในกรณีทร่ี าคาหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่ วยลงทุนที่ ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจาก
ราคาหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป แต่ไม่ถงึ ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง บริษทั
จัดการจะจัดทาและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่
พบว่าราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มสี าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการเพื่อให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) สาเหตุทท่ี าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทัง้ นี้ เว้นแต่ในกรณีทร่ี าคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณี ท่ีเหตุของความผิดพลาดซึ่งท าให้ ราคาหน่ วยลงทุน ไม่ถูกต้ องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการ
คานวณราคาหน่ วยลงทุนครัง้ ต่อไป เช่น การกาหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็ นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไข
ราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการพบว่าราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
2. ในกรณีทร่ี าคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ น
อัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง บริษทั จัดการจะคานวณราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังนับ
แต่วนั ทีพ่ บราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูก ต้องจนถึงวันทีร่ าคาหน่ วยลงทุนถูกต้อง และดาเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะ
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วันที่ราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อ งตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ข้นึ ไป และคิดเป็ น
อัตราส่วนตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(1) จัดทารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทาการถัดจาก
วันทีพ่ บว่าราคาหน่ วยลงทุนนัน้ ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ภายในวันทาการ
ถัดจากวันทีค่ านวณราคาหน่ วยลงทุนเสร็จสิน้ เพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ รายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(ค) สาเหตุทท่ี าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดาเนินการของบริษทั จัดการเมื่อพบว่าราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะจัดให้มีสาเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ เพื่อให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ ถูกต้องให้เป็ นราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื่อ กองทุ น รวมที่มีก ารแก้ไ ขราคาตาม (2) และวัน เดือ น ปี ท่ีมี ก ารแก้ ไขราคาตาม (2) ใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็ นหนังสือให้ผซู้ ้อื หน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้ซ้อื หรือขาย
คืนหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่ าคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการ
ชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้ อ งกันเพื่อมิให้ราคาหน่ ว ยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้
สาเนารายงานการแก้ ไขราคาย้อ นหลัง และรายงานการชดเชยราคาที่จ ัด ท าตาม (1) ให้ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีทร่ี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัท จัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้ องกันให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่าการที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง (understate) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ิ
ดังนี้
(ก) กรณีท่เี ป็ น การขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนของผู้ซ้อื หน่ วยลงทุนเป็ น
จานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
หากปรากฏว่าผูซ้ ้อื หน่วยลงทุนไม่มหี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวน
หน่ วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่ วนต่าง
ของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้ และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่
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การที่ราคาหน่ วยลงทุ นไม่ ถูก ต้องมีสาเหตุ มาจากปั จจัย ภายนอกที่ไม่ อาจควบคุ มได้ เช่ น ราคา
หลัก ทรัพ ย์ ต ามราคาตลาดครัง้ สุ ด ท้ ายของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทยหรือ ศู น ย์ซ้ือ ขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีท่เี ป็ นการรับ ซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่ วย
ลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่
ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่า กับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มหี น่ วยลงทุนเหลืออยู่ บริษทั จัดการ
จะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วย
ลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง (overstate) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณีท่เี ป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่ มจานวนหน่ วยลงทุนของผู้ซ้อื หน่ วยลงทุนเป็ น
จานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อ ง
หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่า งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซ้อื หน่ วย
ลงทุน
(ข) กรณีทเ่ี ป็ นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน
เป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนไม่มหี น่ วยลงทุ นเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวน
หน่ วยลงทุนทีจ่ ะต้องลด บริษทั จัดการจะจ่า ยเงินของบริษทั จัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่
ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่นนั ้ และจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาทีข่ าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่ การทีร่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูก ต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุ
ดังกล่าว
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผซู้ ้อื หน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนรายใดมีมลู ค่า
ไม่ถงึ หนึ่งร้อยบาท บริษทั จัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่ กี ารจ่ายเงินให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่ มสี ถานะเป็ นผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ ้อื หน่วยลงทุนตาม
2 (ก) บริษทั จัดการอาจจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริษัทจัดการจะรับ ผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่
ผูซ้ ้อื หน่ วยลงทุนและผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุน เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณี ทร่ี าคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
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17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษทั จัดการ : ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
17.2. ชื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ : สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
17.5. ทีป่ รึกษา : ไม่มี
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นางสาวชมภูนุช แซ่แต้
ชื่อ : นายอุดม ธนูรตั น์พงศ์
ชื่อ : นางสาวชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิม้ สกุล
รายละเอียดเพิม่ เติม (ผูส้ อบบัญชี) :
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310 โทร : 02-645 0080
หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษทั จัดการจะแจ้ง
ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ อื หน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 30 เดือน กันยายน
18.2. วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 30 เดือน กันยายน 2556
18.3. รายละเอียดเพิม่ เติม :
วันที่ส้นิ สุดรอบบัญชี : ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
วันที่สน้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
19. การขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิ ธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีการจัดการ :
19.1 หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หาก
บริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื
หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในกฎหมายให้ถอื ว่า
มตินนั ้ เสียไป
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ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อย
กว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียง
ข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือ
มติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
ในกรณีทบ่ี ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมด บริษทั จัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดนัน้
ในการดาเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนนัน้ บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชีช้ วน เว้นแต่กรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน สมาคม และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง เป็ นต้น ได้แก้ไขเปลีย่ นแปลง เพิม่ เติม
ประกาศ กาหนด สั ่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามนัน้
โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
19.2 วิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ
1. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยใช้วธิ กี ารขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพเิ ศษมีจานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิดมีจานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้ บริษทั จัดการกองทุนรวมส่งเอกสาร
หลักฐานเกีย่ วกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ แู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รอง
ผลการนับมตินนั ้
2. ในกรณีทก่ี ารแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การได้กระทาตามมติของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ซึง่ จะดาเนินการโดยการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือส่งหนังสือขอมติของผูห้ น่วยลงทุนก็ได้
3. ให้บริษทั จัดการแจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การให้สานักงานทราบ
รวมทัง้ แจ้งไปยังผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะทีผ่ ลู้ งทุนทัวไปสามารถเข้
่
าตรวจดูได้
ทัง้ นี้ ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีม่ มี ติให้แก้ไข
4. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการตามกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการต้องได้รบั มติเสียงข้าง
มาก เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ต้องได้รบั มติพเิ ศษจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1) การเปลีย่ นแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าให้ผลตอบแทนและความเสีย่ ง
ของกองทุนรวมเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
(2) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น
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(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ ง และระดับความเสีย่ ง
ของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ ะบุไว้ล่าสุดในโครงการ
(6) การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขการประกัน ผูป้ ระกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูป้ ระกัน หรือ
การแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์
5. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจขอให้สานักงานให้ความ
เห็นชอบแทนการขอมติผถุ้ อื หน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี้สานักงานอาจกาหนดเงือ่ นไขให้บริษทั จัดการกองทุน
รวมปฏิบตั เิ พื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบ โดยการแก้ไขโครงการดังกล่าว
ต้องไม่มผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ หรือเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทัง้ ปวง
(1) การเปลีย่ นแปลงข้อกาหนดเกีย่ วกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิม่ ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ทาให้สทิ ธิทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3) การเปลีย่ นแปลงประเภทของทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนทีส่ อดคล้อง
กับนโยบาย การลงทุน
(4) การคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ
ราคารับซื้อ คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี
(5) กรณีอ่นื ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
6. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื ว่าสานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิม่ เติมโครงการใน
เรื่องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมซึง่ มีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้ ในกรณีดงั นี้
(ก) การลดมูลค่าขัน้ ต่าในการซือ้ หน่วยลงทุน
(ข) การเพิม่ ช่องทางในการขา ยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิม่ จานวนผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืน
(ง) การเพิม่ ความถีข่ องการส่งคาสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึง่ ไม่กระทบต่อสถานะการ
ลงทุนของกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคาสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิ ดให้ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิม่ เติมทีต่ อ้ งดาเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานวจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิม่ เติมชื่อและรายละเอียดของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิม่ เติมเพื่อเปลีย่ นตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต.
(5) การแก้ไขเพิม่ เติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิ ดให้เป็ นไปตามประกาศสานักงาน
ก.ล.ต.
19.3 หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
19.3.1 ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจใช้วธิ ดี งั ต่อไปนี้
1) การจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือ
2) การส่งหนังสือเพื่อขอมติไปยังผูถ้ อื หน่วยลงทุน
19.3.2 วันและเวลาในการดาเนินการรวมถึงวันปิ ดสมุดทะเบียนผุถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อขอมติจะเป็ นไปตามวันที่
บริษทั จัดการจะกาหนดขึน้ โดยไม่ชกั ช้า
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บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้วธิ กี ารในการดาเนินการตามความเหมาะสม หรือวิธกี ารอื่นใดทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี้ ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่นับ
คะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ หมดในบางกรณี เช่น กรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัด
การถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกีย่ วกับข้อจากัดการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หาก
บริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื
หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่า
มตินนั ้ เสียไป
ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้อง
ได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่งของจานวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนัน้ เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึง่ หนึ่งของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รบั มติผถู้ อื
หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึง่ หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วยลงทุน
ชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึง่ หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้
การเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ เมื่อดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนแล้ว
บริษทั จัดการจะแจ้งการดาเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่
ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั จด
ทะเบียนเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติม
โครงการเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอื่นๆ :
1. ในกรณีท่บี ริษทั จัดการมีเหตุจาเป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการชัวคราว
่
บริษัทจัดการอาจกู้ยมื
เงินหรือเข้าทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนได้ต่อเมื่อ
(1) คู่สญ
ั ญาเป็ นบุคคลประเภทสถาบัน
(2) ระยะเวลาการชาระหนี้จดั อยู่ในช่วงเวลาอันสัน้
(3) อัตราส่วนของการกู้ยมื เงินหรือการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวต้องอยู่ในอัตราที่เหมาะสมต่อความจาเป็ นในการ
บริหารสภาพคล่องทีเ่ กิดขึน้ เป็ นการชัวคราว
่
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(4) การทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนต้องใช้รปู แบบสัญญาทีเ่ ป็ นมาตรฐานตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ยอมรับ
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะใช้ลายมือชื่อของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสั ่งซื้อขายหน่วย
ลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อและ/หรือเอกสารอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อ
การทาธุรกรรมของผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชือ่ ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทีแ่ สดงมติเมื่อตรวจนับมติสาหรับการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
3. การควบรวมกองทุน
การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็ นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ
กองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษทั จัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนของแต่ละ
กองทุนรวมด้วยความเป็ นธรรม
กองทุนรวมตัง้ แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ ไปจะดาเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ทร่ี ะบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งของการลงทุน
(risk spectrum) เดียวกัน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ ะควบ
รวมกองทุนรวมดังกล่าว
2 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งของการลงทุน
(risk spectrum) แตกต่างกัน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวม
กองทุนรวมดังกล่าว
การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกาหนดรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมใหม่
หรือแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมทีร่ บั โอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ ขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิม
หรือกองทุนรวมทีโ่ อนไปในคราวเดียวกันด้วย
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็ นการควบรวมระหว่างกองทุนปิ ดกับกองทุนปิ ด หรือกองทุนปิ ดกับกองทุนเปิ ด หากมี
ผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนเป็ นกองทุนเปิ ด ให้บริษทั จัดการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนเพื่อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดด้วย และหากได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ให้ถอื ว่าได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ น
โครงการจัดการกองทุนเปิ ดแล้ว ทัง้ นี้โดยได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการ
จัดการกองทุนรวม
ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสีว่ นั ก่อนวันประชุม หรือ
ส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันทีก่ าหนดให้เป็ นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผูถ้ อื
หน่วยลงทุน โดยเปิ ดเผยข้อมูลทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนควรทราบเกีย่ วกับการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้ชดั เจน
ไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดงั กล่าว
(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึง่ จะต้องแสดง
รายละเอียดเป็ นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จานวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่า
ยุตธิ รรมของหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการทีด่ าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทาการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการดาเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม
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(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสาคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน และลักษณะทีจ่ ะ
เปลีย่ นแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกีย่ วกับประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการ
จัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูซ้ ้อื หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม
เป็ นอย่างน้อย
(3) ขัน้ ตอน สาระสาคัญของการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน และกาหนดเวลาในการควบรวมกองทุน
(4) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน
(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่หรือ
กองทุนรวมทีร่ บั โอน
(6) การดาเนินการเกีย่ วกับการจ่ายเงินปั นผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปั นผลภายหลัง
การควบรวมกองทุน (ถ้ามี)
(7) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการดังกล่าวทีจ่ ะเรียกเก็บจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชี
(8) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสีย่ ง หรือสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีเ่ กินความจริง
3. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้สทิ ธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันทีก่ ารควบรวม
กองทุนแล้วเสร็จ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษทั จัดการดาเนินการให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนได้
4. ในช่วงระยะเวลานับแต่วนั ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันทีม่ กี ารควบรวมกองทุน
บริษทั จัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว
หรืออาจหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิ ดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่ง
ของบริษทั จัดการ และจัดให้มกี ารประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานทีต่ ิดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการจัดทารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทาการสุดท้ายของแต่ละ
สัปดาห์ของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มรี ายงานดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุนร้องขอ
เว้นแต่ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติมรายละเอียดการ
ควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษทั จัดการจะดาเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ ก้ไขหรือเพิม่ เติมดังกล่าว
5. ในกรณี ท่บี ริษัทจัดการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุ นตามนั ยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การดารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาประกันภัยความรับผิดของ
บริษทั จัดการ บริษทั จัดการจะเปลีย่ นให้บริษทั จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธขี อรับความเห็นชอบ
จากสานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกัน เกินกึ่งหนึ่ง
ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการรูห้ รืออาจ
รูถ้ งึ การไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควรบริษทั จัดการอาจ
ขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษทั จัดการรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผู้
ถือ หน่ วยลงทุ น เป็ น สาคัญ และในกรณี ท่ีมีค่ าใช้จ่ ายเกิด ขึ้น จากการเปลี่ย นบริษัท จัด การ บริษัท จัด การจะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
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6. การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
ในกรณีทบ่ี ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมด บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่ มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนที่
เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด และดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่ วย
ลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน นัน้ ให้มจี านวนไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้
แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมนัน้ ภายในสองเดือนนับแต่วนั ทีป่ รากฏกรณี ดงั กล่าว หรือดาเนินการเลิกกองทุนรวม
นัน้ ทันทีเว้น แต่ เข้าข้อยกเว้น ตามที่ประกาศสานั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลั กทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์
กาหนด
7. ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่อง
หลักเกณฑ์เกีย่ วกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ กรณียกเว้น
ดังต่อไปนี้
(1) กรณียกเว้นให้ถอื หน่วยลงทุนได้โดยไม่จากัดสัดส่วนสาหรับผูถ้ อื หน่ วยลงทุนดังต่อไปนี้
(ก) กองทุนดังต่อไปนี้
1. กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนการออมแห่งชาติ
4. กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
5. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
6. กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่
7. กองทุนอื่นใดทีส่ านักงานพิจารณาว่ามีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุนตามข้อ 1. ถึง 6.
8. กองทุนต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะตาม 1. ถึง 7.
(ข) นิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (1)(ก) ซึง่ ไม่อยู่ภายใต้บงั คับต้องเสีย
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศของผูล้ งทุนทีม่ ไิ ด้มสี ญ
ั ชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อ (omnibus account)
(ง) บุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั การผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร
(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อเป็ นไปตามเงือ่ นไข ซึง่ ได้แก่กรณี
ดังต่อไปนี้
(ก) กองทุนรวมอีทเี อฟเฉพาะกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นผูล้ งทุนรายใหญ่และผูด้ แู ลสภาพคล่องทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตัง้ จากบริษทั จัดการ
“ผูล้ งทุนรายใหญ่” และ “ผูด้ แู ลสภาพคล่อง” ตามข้อ (2) (ก) ให้หมายถึงผูล้ งทุนรายใหญ่และผูด้ แู ล
สภาพคล่อง ตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศทีเ่ กีย่ วกับการจัดตัง้ และการจัดการกองทุนรวมอีทเี อฟ
(ข) กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพทีม่ กี ารรับโอนเงินจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ทัง้ นี้ เฉพาะในส่วนของหน่วย
ลงทุนทีร่ องรับการรับโอนเงินดังกล่าว
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“เงินจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพ” ให้หมายความดังนี้
1. เงินทีก่ องทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพรับโอนจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
2. เงินทีก่ องทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพรับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพอื่น
3. ผลประโยชน์อนั เกิดจากเงินตาม 1. และ 2.
(ค) กรณีอ่นื นอกเหนือจากกรณีตาม (2) (ก) และ (ข) ซึง่ เป็ นการถือหน่ วยลงทุนทีม่ รี ะยะเวลาติดต่อกันไม่
เกินหนึ่งปี เว้นแต่ ได้รบั ผ่อนผันจากสานักงานเนื่องจากมีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยพิจารณาถึง
ประโยชน์โดยรวมของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็ นสาคัญ”
(ง) กองทุนรวมทีจ่ ะได้รบั การยกเว้น ต้องมีลกั ษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้
(1) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน ต้อง
มิได้เป็ นไปโดยมุง่ แสวงหาประโยชน์อ่นื ใดนอกเหนือจากประโยชน์ทวไปที
ั ่ พ่ งึ ได้รบั จากการลงทุน
เช่น เงินปั นผล หรือสิทธิออกเสียง เป็ นต้น
(2) มีกระบวนการทีท่ าให้ม ั ่นใจได้ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผถู้ อื หน่วยลงทุนที่
ถือเกินกว่าข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน ซึง่ อาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิก
กองทุนรวมได้”
8. การทาธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง (affiliated transaction)
บริษัทจัดการอาจทาธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องได้ โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
9. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)
(1) บริษัทจัดการอาจรับ ผลประโยชน์ ตอบแทนเพื่อกองทุ นจากบุคคลที่เป็ นผู้ให้บริการ อันเนื่อง มาจากการใช้
บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ที่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่แก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมทัง้ “หลัก
ปฏิบตั ใิ นการรับผลตอบแทนทีเ่ กิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ จากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือ
บริษทั สมาชิกศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดไว้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะ
จัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทอ่ี าจมีไว้
ได้ของกองทุนด้วย
(2) ในกรณี ท่ีบริษัท จัดการมีการรับผลประโยชน์ ต อบแทนเพื่อกองทุน ตาม (1) บริษัท จัด การจะเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ในรายงานรอบปี บญ
ั ชี และในกรณีทเ่ี ป็ น กองทุนเปิ ดจะเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย
10. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงเปลีย่ นแปลง เพิม่ เติม และ/หรือแก้ไขวิธกี ารจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลง เพิม่ เติม และ/หรือแก้ไขวิธกี ารจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ รายงานยอดหน่วย
ลงทุนคงเหลือ (Statement) เป็ นต้น โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กองทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษทั จัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษทั จัดการ หรือการจัดส่ง
ข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็ นต้น และ/หรือจัดส่งข้อมูลให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื ดังนัน้ ผู้ถอื
หน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนครบถ้วนแล้ว เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
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ทัง้ นี้ สาหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธกี ารอื่นใด ผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
11. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กบั
1. พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูม้ ถี นิ่ ฐานอยู่ในหระเทศสหรัฐอเมริกา(ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ม่ี หี นังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือผูถ้ อื Green Card ทีอ่ อกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2. นิตบิ ุคคล รวมถึงบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้น ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
รวมถึงสาขาของนิตบิ ุคคลดังกล่าว
3. หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4. ผูล้ งทุนซึง่ ติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั ่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษทั จัดการ หรือชาระ/รับชาระเงิน
เกีย่ วกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี้ รวมถึง ผูล้ งทุนทีใ่ ช้ตวั แทนหรือผูจ้ ดั การทีต่ งั ้ อยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5. กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิตบิ ุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4 บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธหรือ
ระงับการสั ่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนทีม่ ี
ลักษณะดังกล่าวข้างต้น
12. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุน ไม่มภี ูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงทีอ่ ยู่ของบริษทั จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทต่ี อ้ งมีการวางทรัพย์
13. ข้อกาหนดเกีย่ วกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรียกว่ า FATCA) โดยมีผ ลบังคับ ใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับ ดังกล่ าวก าหนดให้
สถาบัน การเงิน ที่ไม่ ใช่ สัญ ชาติ อ เมริกัน นอกประเทศสหรัฐอเมริก า (Foreign Financial Institution หรือ FFI)
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบัง คับต้องเสียภาษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิ ติ บุ ค คล สัญ ชาติ อ เมริกัน ผู้ ซ่ึ ง มีถิ่ น ที่อ ยู่ ถ าวรในสหรัฐ อเมริก า และผู้ ซ่ึ ง มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ท างภาษี ใ น
สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนี้ยงั ปรากฎด้วยว่าในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศกาลัง
ดาเนินการออกกฎหมายทีม่ ขี อ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก
FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สัญชาติอเมริกนั และบุคคลทีม่ ลี กั ษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA กาหนด หน้าทีใ่ นการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อ
หาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกาหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้อง
จัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ ข้อ ก าหนดของ FATCA หากกองทุ น รวมใดไม่ เข้าผู ก พัน ตนเพื่อ ปฏิบ ัติ ต ามหลัก เกณฑ์ ข อง FATCA
(กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั
ผลกระทบทีส่ าคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์ หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สนิ ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึง่ จะเริม่ ต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 เป็ นต้นไป และเงิน ลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สนิ ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่ง
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อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ จะเริม่ ต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กาหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ทีเ่ ข้าร่วมผูกพัน
ตนตามข้อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รบั ฝากทรัพย์สิน
ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน) มีหน้าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กบั
กองทุนรวมทีเ่ ป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ ับฝากทรัพย์สนิ
และผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ทีเ่ ข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ
หรือระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรือยุตคิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษทั จัดการ ซึ่งอาจ
ทาให้กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ
รวมถึงอาจทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ได้อกี ต่อไป
เพื่อมิให้บริษทั จัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้
ถือ หน่ ว ยลงทุ น โดยรวม บริษัท จัด การและกองทุ น รวม (โดยบริษัท จัด การ) จึงเข้า ผูก พัน ตนเพื่อ ปฏิบ ัติต าม
หลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษทั จัดการและกองทุนรวมสามารถ
ปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันภายใต้ขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องได้ บริษทั จัดการและ
กองทุนรวม (ซึง่ รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับการปฎิบตั งิ านของกองทุน เช่น ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ และ
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่ งข้อมูล (เช่น
ชื่อ ทีอ่ ยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั เป็ นต้น)ทีม่ อี ยู่ในบัญชีทงั ้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนนัน้ กับบริษทั จัดการ
ให้กบั หน่วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) ร้องขอให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิม่ เติม เพื่อยืนยันหรือพิสจู น์ทราบความ
เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติ อเมริกนั หรือการให้ขอ้ มูลตาม
หัวข้อทีก่ าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูล
เมื่อข้อมูลทีเ่ คยให้ไว้มกี ารเปลีย่ นแปลง เป็ นต้น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณี ท่เี ป็ นลูก ค้าสถาบัน การเงิน) ทัง้ นี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้กองทุนหรือผู้
ถือหน่ วยลงทุ น โดยรวมได้รบั ประโยชน์ เพิ่ม ขึ้น หากมีก ารดาเนิ น การที่สอดคล้อ งกับ กฎหมายต่ า งประเทศที่
เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีท่ผี ูถ้ อื หน่ วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่แ สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่
บริษทั จัดการกาหนด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตาม
ความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่ บริษัทจัดการ
แจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดาเนินการตามข้อตกลงทีไ่ ด้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสั ่งซื้อ/ สับเปลีย่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี

74

(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนของผู้
ถือหน่ วยลงทุนรายนัน้ ได้ เพื่อ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้ องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้ก องทุนหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนโดยรวมได้รบั
ประโยชน์เพิม่ ขึน้ หากมีการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการ
กระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุน มีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ทีจ่ ่าย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามทีก่ ล่าว
แล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตั บิ ริษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็ นบุคคลตามทีก่ ฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด)เท่านัน้
ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี ฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิม่ เติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวน
สิทธิไว้ขา้ งต้น บริษทั จัดการ(รวมถึงผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง) จะดาเนินการตามข้อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
อาจนาส่งข้อมูลของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดาเนินการอื่นใดทีร่ าชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้อง
ขอต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
14. การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
ผูล้ งทุนสามารถซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวติ หรือทีเ่ รียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบ
หน่ วยลงทุน โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวติ หรือตัวแทนที่ บริษัทประกันชีวติ กาหนด (ถ้ามี) ทัง้ นี้ การซื้อขาย
หน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ อาจมีขอ้ กาหนด และวิธปี ฏิบตั ิท่แี ตกต่างไปจากการซื้อขายหน่ วยลงทุน
เพี ย งอย่ า งเดีย ว ผู้ ล งทุ น ที่ซ้ื อ กรมธรรม์ ป ระกัน ชีวิต ควบหน่ ว ยลงทุ น จึง ควรศึก ษารายละเอีย ดในเอกสาร
ประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนก่อน
บริษทั ประกันชีวติ เป็ นตัวแทนของผู้ถอื หน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ในการรวบรวม และนาส่งคาสั ่งซื้อ
ขายหน่ วยลงทุน รวมทัง้ คาสั ่งต่า งๆไปยังบริษทั จัดการในนามของบริษัทประกันชีวติ โดยไม่ เปิ ดเผยชื่อที่แท้จริง
ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน (Omnibus Account) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ มีหน้าที่ต้องติดต่อเพื่อรับ
หน่วยลงทุน หรือรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน และตลอดจนรับคายืนยันการทารายการต่างๆ จากบริษทั ประกัน
ชีวติ โดยตรง
อนึ่ง บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือเปลีย่ นแปลงการให้บริการซื้อหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวติ รวมถึงการให้บริการอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนและ/หรือ ผูล้ งทุนที่
ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่ วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ ในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว บริษัท
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวติ
และ/หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ในกรณีท่มี กี ารยกเลิกบริการดังกล่าว บริษัทจัดการ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่ างน้อย 30 วัน
โดยติดประกาศที่ทาการของบริษัท จัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวติ และ/หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วัน
ข้อกาหนดเกีย่ วกับการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ดังต่อไปนี้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ โดยถือ
ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนและ/หรือผูล้ งทุนทีซ่ ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนแล้ว
ทัง้ นี้การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามเกณฑ์ทส่ี านักงานกาหนด
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1. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่า ของการขายคืนหน่ วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชี ขัน้ ต่ าจานวนหน่ วยลงทุน คงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่ า ค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน (Front-end Fee)
และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :
เนื่องจากการซื้อขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ มีข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การ
เวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ ละกองทุ น การดาเนิน การสับ เปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหัก
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ กรมธรรม์ เช่ น ค่ าการประกัน ภัย เป็ น ต้น ดังนั น้ การสัง่ ซื้อขายหน่ วยลงทุน ควบ
กรมธรรม์ประกันชีวติ จึงมีขอ้ กาหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งขาย
คืน จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า จานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่ า ค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่ วยลงทุน (Back-end Fee) ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่ วยลงทุนของผู้ ถือหน่ วยลงทุนทัวไปเพี
่
ยง
อย่างเดียว
ผูล้ งทุนทีส่ นใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน จึงต้องศึกษาข้อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุ
ไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายทีจ่ ดั ทาโดยบริษทั ประกันชีวติ
2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ :
ผูล้ งทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนผ่านบริษทั ประกัน
ชีวติ หรือ ตัวแทนที่บริษัทประกันชีวติ กาหนด (ถ้ามี) โดยชาระค่า ซื้อหน่ วยลงทุนตามวิธีการที่แต่ละบริษัท
ประกันชีวติ กาหนด ทัง้ นี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขัน้ ต่าในการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน วันและเวลาทา
การในการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน วิธกี ารในการสั ่งซื้อ วิธกี ารชาระเงินเพิม่ เติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ลงทุนได้รบั จากบริษัท ประกันชี วิต โดยระยะเวลาในการสั ่งซื้อจะต้องอยู่
ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไว้ในโครงการ และคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนจะมีผลเมื่อ
บริษทั จัดการได้รบั ชาระเงินครบถ้วนจากบริษทั ประกันชีวติ แล้ว
ในกรณีของการสั ่งซื้อขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวติ อาจ
ปฏิเสธคาสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนของผูล้ งทุน เมื่อพิจารณาเห็นว่า คาสั ่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายการทาธุรกรรมทีม่ ี
เหตุอนั ควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและ/หรือการสนั บสนุ นทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงกฎหมายฉบับอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง หรือเข้าข่ายบุคคล
ทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน หรือการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการ
ลงทุนของกองทุน ผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
หรือบริษัทประกันชีวติ รวมถึงกรณีท่คี าสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเข้าข่ายเป็ นการทาธุรกรรมที่ถือเป็ นความผิดตาม
กฎหมาย ขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรืออยู่ภายใต้คาสั ่งห้ามการทาธุรกรรมของ
ทางราชการ และกรณีทผ่ี ลู้ งทุนไม่ผ่านหลักเกณฑ์การรับประกันของบริษทั ประกันชีวติ
3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
3.1. ผูล้ งทุนทีซ่ ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุนสามารถขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุ นในรูปแบบ
กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุนผ่ านบริษัทประกันชีวติ หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวติ กาหนด
(ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษัทประกันชีวติ อาจกาหนดมูลค่า หรือ จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ต่ าในการขายคืนหน่ วยลงทุน
เงื่อนไขในการขายคืนหน่ วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่ วยลงทุ น วิธกี ารนาส่งเงินค่าขายคืน
หน่ วยลงทุนเพิม่ เติมตามทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุน
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ได้รบั จากบริษทั ประกันชีวติ โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ใน
โครงการ และคาสั ่งขายคืนจะมีผลเมื่อบริษทั ประกันชีวติ ได้ส่งคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวมายัง
บริษทั จัดการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวติ อาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผูถ้ ือกรมธรรม์จนครบถ้วน
ก่อนส่งคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนทีซ่ ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะขายคืนหน่ ว ยลงทุน สามารถขาย
คืนหน่ วยลงทุน โดยระบุเป็ นจานวนหน่ วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวติ ตามจานวน
ขัน้ ต่าและเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์
บริษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ตวั แทนของผู้ถอื กรมธรรม์ประกันชีวติ
ควบหน่ วยลงทุน (กล่าวคือ บริษัทประกันชีวติ ที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุน) ภายใต้
กรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนดในโครงการ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ บริษัทประกันชีวิตมี
หน้าทีต่ อ้ งชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั จากบริษทั จัดการให้แก่ผูถ้ อื กรมธรรม์ภายใน 5 วันทา
การนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่ วยลงทุน โดยวิธกี ารรับค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นไปตามวิธที บ่ี ริษทั ประกั น
ชีวติ กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน
3.2. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตภิ ายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน :
ในบางกรณี บริษัท ประกัน ชีวิต อาจมีข้อตกลงกับ ผู้ ถือ หน่ วยลงทุน ควบกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิตที่จ ะ
ดาเนินการส่งคาสั ่งซื้อ / ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นประจาหรืออัตโนมัตหิ รือตามเงือ่ นไขใดๆทุกเดือน และ/
หรือดาเนินการนาเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนมา
ชาระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดๆที่บริ ษัทประกันชีวติ เรียกเก็บเงินจากผู้ถื อหน่ วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวติ ทัง้ นี้ การส่งคาสั ่งซื้อ/ขายคืนหน่ วยลงทุน หรือคาสั ่งใดๆ เกีย่ วกับการดังกล่าวใน
แต่ละครัง้ โดยบริษัทประกันชีวติ ถือว่าบริษัทประกันชีวติ ได้รบั มอบอานาจจากผู้ถือหน่ วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวติ ให้ส่งคาสั ่งดังกล่าวมายังบริษทั จัดการเรียบร้อยแล้ว โดยบริษทั ประกันชีวติ อาจจะ
สรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่าย
ล่าสุดได้ตามช่องทางทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ จะเปิ ดเผยเพิม่ เติมในเอกสารประกอบการขายตามรูปแบบและ
เงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ ตกลงกับลูกค้า
4. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กรณีทผ่ี ู้ลงทุนที่ซ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุนให้แ ก่บริษัทประกันชีวติ ภายใน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทารายการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนให้กบั ผู้ถอื หน่ วยภายใต้กรมธรรม์
ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษัทประกันชีวติ จะเป็ นผู้ออกและจัดส่งหนังสื อยืนยันการทารายการซื้อหน่ วยลงทุนตามข้อ (2) และ
การขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนตามข้อ (3) ข้อ 3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทาการ นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
5. การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวติ ตามจานวนขัน้ ต่า จานวน
เงินคงเหลือขัน้ ต่า และเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคาสั ่งตามแบบฟอร์มทีบ่ ริษัทประกันชีวติ กาหนด
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน
รวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามทีบ่ ริษัทประกันชีวติ กาหนดไว้เท่ านัน้ โดยต้องเป็ นการทารายการผ่าน
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บริษทั ประกันชีวติ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ ขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (กองทุนเปิ ดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิ ด
ปลายทาง) ให้กบั ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวติ และเอกสารประกอบการขาย
กรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวติ จะเป็ นผูด้ าเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทาง ซึ่งได้
หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง
หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ การดาเนินการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุน มี 3 รูปแบบสรุปได้
ดังนี้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิ ดปลายทางกอง
หนึ่งหรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นครัง้ คราว
(2) การสับเปลีย่ นกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจาตามคาสั ่งทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนระบุไว้
ล่วงหน้าให้มกี ารขายหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีก
กองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงือ่ นไขทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลีย่ นจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไป
กองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนโดยอัตโนมัตติ ามรอบของกรมธรรม์ เช่น ทุกรอบสาม
เดือน เป็ นต้น โดยให้มสี ดั ส่วนการลงทุนเป็ นไปตามทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษทั ประกันชีวติ อาจระงับการสับเปลี่ยนการถือ หน่ วยลงทุนเป็ นการชัวคราว
่
และ/หรือถาวรในกรณีท่ี
บริษัท ประกันชีวติ เห็นว่าไม่ เป็ น ประโยชน์ ห รือมีผ ลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่ วยลงทุ นหรือกรณี ท่ี
ยกเลิกตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้ในกรมธรรม์
บริษทั ประกันชีวติ จะเป็ นผูจ้ ดั ส่งหนั งสือยืนยันการทารายการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ภายใน 10 วันทาการ นับแต่วนั ที่ได้ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สาหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวติ จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับ
คาสั ่งครัง้ แรก หรือ สรุป ส่งเป็ น รายงานรายปี แล้วแต่ก รณี ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่ วยลงทุ น สามารถโทรศัพ ท์
สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด
6. วันและเวลาในการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ทบ่ี ริษทั ประกันชีวติ ได้ทุกวันและเวลาทาการ
ทีบ่ ริษัทประกันชีวติ กาหนด ทัง้ นี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถทารายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้อหน่ วย
ลงทุน (การชาระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่ วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญ ชีกรมธรรม์
ประกันชีวติ ) การสับเปลีย่ นกองทุน การสับเปลีย่ นกองทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัตไิ ด้โดย
ส่งคาสั ่งตามแบบฟอร์มและปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด
7. สิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุนมีสทิ ธิต่างๆที่แตกต่ างจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ทัวไปที
่ ซ่ ้อื หน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เช่น
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ให้มกี ารโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้
2. ผู้ถือหน่ วยลงทุ นภายใต้กรมธรรม์ป ระกันชีวิ ตควบหน่ วยลงทุ นไม่มีสิทธินาหน่ วยลงทุน ไปจานาเป็ น
หลักประกัน
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3. ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีสทิ ธิในฐานะผูเ้ อาประกันภัยจากบริษทั ประกันชีวติ รวมถึงผู้ถอื หน่ วยลงทุนสามารถ
ยกเลิกการทา กรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทประกันชีวติ และ/หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด โดยบริษทั ประกันชีวติ จะเป็ นผูด้ าเนินการขายหน่ วยลงทุนกับบริษทั จัดการ
ในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลรายละเอียดโครงการจากบริษั ทประกันชีวติ หรือตัวแทนขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ (ถ้ามี) ทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด
5. สิทธิในการได้รบั ทราบจากบริษทั ประกันชีวติ ถึงรายชื่อของบริษทั จัดการทุกแห่งทีร่ บั จัดการกองทุนรวม
ควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ทีเ่ สนอขายโดยบริษทั ประกันชีวติ นัน้
6. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลจากบริษัทประกันชีวติ เกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกัน
ชีวติ รวมทัง้ ชื่อ ทีอ่ ยู่ และเลขประจาตัวของตัวแทนขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ทีบ่ ริษัท
ประกันชีวติ กาหนด
7. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลจากบริษทั ประกันชีวติ เกี่ยวกับความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั
คาแนะนาเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการ
ลงทุนในหน่วยลงทุน
8. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อเท็จจริงที่มผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่ อสิทธิประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ในขัน้ ตอนการดาเนินการ
เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็ นต้น จากบริษทั ประกันชีวติ
9. สิท ธิในการได้ ร ับ ทราบข้อ มู ล จากบริษั ท ประกัน ชีวิต เกี่ ย วกับ ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ เช่ น
ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนทีต่ วั แทนขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ อาจได้รบั จากการซื้อ
กรมธรรม์ รวมทัง้ การซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น
10. เงือ่ นไขหรือสิทธิในการรับบริการจากบริษทั จัดการของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ อาจไม่
เท่าเทียม และแตกต่างจากผู้ถอื หน่ วยลงทุนทัวไป
่ เช่น สิทธิในการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิหน่ วยลงทุน
(Fund Book) ของบริษทั จัดการ และการได้รบั ข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รบั จากบริษทั จัดการ
โดยตรง รวมถึงการที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ จะไม่ สามารถทารายการผ่านช่องทาง
ปกติอ่นื ๆของบริษัทจัดการ นอกเหนือจากการทารายการผ่านบริษัทประกันชีวติ ที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนมี
กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทัง้ นี้ เนื่องจากบริษทั ประกันชีวติ จะทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทน
ของผู้ถือหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ในการรวบรวม และส่งคาสั ่งซื้อขายหน่ วยลงทุ นไปยัง
บริษทั จัดการในนามของบริษทั ประกันชีวติ โดยไม่เปิ ดเผยชื่อทีแ่ ท้จริงของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน (Omnibus
Account) และจะเป็ นผู้ติดต่อในการยืนยันรายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่ วยลงทุนในกรณี ซ้อื และ
ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีขายคืนหน่ วยลงทุนให้กบั ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
โดยตรงตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ แต่ละแห่งกาหนด
11. นอกจากนี้ สิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไข และข้อกาหนดของบริษทั ประกัน
ชีวติ ทีผ่ ูถ้ อื หน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ผ่านบริษัทประกันชีวติ แต่ละราย โดยผูถ้ อื หน่ ว ยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ต้องศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุน และเอกสารที่
เกีย่ วข้องเพิม่ เติม
8. การจัดส่งเอกสารให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน :
1. การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาปี
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บริษัทประกันชีวติ จะเป็ นผู้ดาเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจาปี ของกองทุน ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน หลังจากทีไ่ ด้รบั เอกสารจากบริษทั จัดการ
2. รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ อาจติดต่อบริษทั ประกันชีวติ เพื่อให้จดั ส่งรายงานแสดงฐานะ
การถือหน่วยลงทุนตามวิธกี ารและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด
14. สาระสาคัญของกองทุนรวมต่างประเทศ
รายละเอียดกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อ
: Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund
ประเภท
: กองทุนตราสารทุน
อายุโครงการ
: ไม่กาหนด
วันจัดตัง้ กองทุน
: 9 กันยายน 2558
สกุลเงินของกองทุน
: ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
ซื้อขาย Dealing
: ทุกวันทาการของประเทศมาเลเซีย
บริษทั จัดการลงทุน
: Principal Asset Management Berhad (3040 78-K)
Trustee
: HSBC (Malaysia) Trustee Berhad (1281-T)
Website
: www.principal.com.my
นโยบายการลงทุน
:
กองทุนมีจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนให้มเี สถียรภาพและเชิงบวกจากการลงทุนในภูมภิ าค
เอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญีป่ ่ นุ ) กองทุนจะลงทุนในบริษทั จัดตัง้ , จดทะเบียน, และ/หรือ มีการดาเนินการส่วน
ใหญ่ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญีป่ ่ นุ ) ในส่วนของบริษทั จดทะเบียน จะต้องมีการซื้อขายในต่างประเทศ
ทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE ด้วยเช่นกัน โดยกองทุนรวมจะมุง่ ลงทุนในหุน้ ทีม่ กี ารจ่ายเงินปั นผลสูงและให้ผลตอบแทนที่
น่าสนใจ มีการจ่ายเงินปั นผลสม่าเสมอ มีแนวโน้มในการเติบโตสูงเมือเทียบกับตลาดโดยรวม นอกจากนี้ กองทุนอาจ
ลงทุนในบริษทั ทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโตทีด่ ี และผูจ้ ดั การกองทุนได้เล็งเห็นถึงการจ่ายเงินปั นผล/ผลตอบแทนทีด่ ใี น
อนาคต
อย่างไรก็ตามในกรณีทต่ี ลาดตราสารทุนมีความผันผวนหรือในช่วงทีส่ ถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสาร
ทุน เช่น การเปลีย่ นแปลงทางการเมือง เป็ นต้น ผูจ้ ดั การกองทุนอาจปรับสัดส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทาง
การเงิน และ/หรือตราสารหนี้อ่นื ๆได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ โดยตราสารหนี้ทก่ี องทุนลงทุนจะต้อง
ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ากว่า BBB โดยสถาบันการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติทม่ี คี ุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดหรือเทีย่ บเท่า นอกจากนี้กองทุนอาจ
ลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุน (CIS) อื่น โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
กองทุน และสอดคล้องกับข้อกาหนดของ Securities Commission และมาตรฐาน CIS
กลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนของกองทุน ดังนี้
• สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนอยู่ระหว่างร้อยละ 60-98 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สงู สุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมอื่น (CIS) ทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
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• สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องอย่างน้อยร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเพื่อรักษาสภาพคล่องของ
กองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากการลงทุน ทัง้ นี้ ต้องเป็ นไปตาม
เกณฑ์ท่ี Securities Commission Malaysia กาหนด
การจ่ายเงินปั นผล : มี
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยของกองทุนรวม
ค่าสมัคร (Application Fees) : ไม่เกินร้อยละ 7 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
(ปั จจุบนั เก็บร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายคืน / หน่วยลงทุน (Withdrawal Fee) : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ น (Switching Fee) : ไม่เกินร้อยละ 7 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
(ปั จจุบนั เก็บร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าบริหารจัดการกองทุน (Management fee) : ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV)
(ปั จจุบนั เก็บร้อยละ 1.5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV))
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี : ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV)
(ปั จจุบนั เก็บร้อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV))
หาข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี : www.principal.com.my
ISIN Code: MYU1002DP005
Bloomberg Ticker: CPASUSD MK
กองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ทัวไป
่ (Retail fund) และไม่ใช่กองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (Hedge fund) ทีม่ หี น่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์
และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission
(“IOSCO”)
ความเสีย่ งทัวไปของการลงทุ
่
นในกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund
1. การลงทุนในกองทุนนี้ มิได้เป็ นการรับประกันว่าผูล้ งทุนจะได้รบั ผลตอบแทนเสมอไป (Returns not guaranteed)
ผูล้ งทุนควรตระหนักว่า กองทุนรวมไม่รบั ประกันผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุนจะได้รบั ผูล้ งทุนอาจได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่
ก็ได้ หรืออาจขาดทุนจากการขายหน่ วยลงทุนก็ได้ เมื่อลงทุนในกองทุนรวม นอกจากนี้ มีความเป็ นไปได้ท่กี องทุน
อาจไม่บรรลุวตั ถุประสงค์การลงทุน อย่างไรก็ตาม ผูจ้ ดั การกองทุนจะพยายามบริหารและจัดการกองทุนอย่างเต็ม
ความสามารถตามกรอบกระบวนการลงทุนทีว่ างไว้อย่างชัดเจน
2. ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากภาวะโดยรวมของตลาด (General Market Environment Risk)
การลงทุนซื้อหลักทรัพย์อาจมีความเสีย่ งเข้ามาเกีย่ วข้อง ดังนัน้ กองทุนรวมอาจได้รบั ผลกระทบจากภาวะโดยรวมของ
ตลาด ซึง่ รวมถึง:
• ภาวะเศรษฐกิจโลก, เศรษฐกิจในระดับภูมภิ าค หรือในระดับนานาชาติ
• นโยบายของภาครัฐ หรือสถานการณ์ทางการเมือง
• กรอบระเบียบด้านกฎเกณฑ์ และประเด็นด้านกฎหมาย
• ทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบีย้
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• ความเชื่อมั ่นของนักลงทุนฃ
• เหตุการณ์ไม่คาดฝั นต่างๆ (อาทิ ภัยธรรมชาติ, ภาวะสงคราม ฯลฯ)
ปั จจัยที่กล่าวมาข้างต้นอาจส่งผลต่อความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในพอร์ตการลงทุน การเคลื่อนไหวของ
ราคาหลักทรัพย์อาจส่งผลต่อมูลค่าสุทธิของหน่ วยลงทุน หรือราคาของหน่ วยลงทุน ทีอ่ าจปรับลด หรือขึน้ และความ
ผันผวนของรายได้ของกองทุน ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะทาการบริหารและจัดการความเสีย่ งดังกล่าว โดยทาการทบทวน
แนวโน้มและภาวะเศรษฐกิจระดับมหภาค และบริษัทจัดการอาจมีการพิจารณาการปรับสัดส่วนการลงทุนในหน่ วย
ลงทุนของกองทุนหลัก ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามสภาวะตลาด
3. ความเสีย่ งของหลักทรัพย์แต่ละตัว (Security specific risk)
หลักทรัพย์แต่ละตัวล้วนมีความเสีย่ ง อาทิ บริษัทอาจไม่มคี วามสามารถในการชาระหนี้ หรือชาระดอกเบี้ย และ/หรือ
เงินต้นของหุ้นกู้, ผลกระทบจากการที่บริษัทถูกปรับลดอันดับความน่ าเชื่อถือ ความเสี่ ยงดังกล่าวอาจมีผลต่อระดับ
ราคาของหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม กองทุนพยายามลดความเสี่ยงนี้ โดยผู้จดั การกองทุนจะทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พืน้ ฐาน เพื่อช่วยในการคัดเลือกหลักทรัพย์ทม่ี คี ุณภาพ อีกทัง้ กระจายการลงทุนเพื่อลดความผันผวน และระดับความ
เสีย่ งของพอร์ตการลงทุนด้วยเช่นกัน
4. ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity risk)
ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องเกิดจาก การไม่สามารถเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้เป็ นเงินสดได้ หากหลักทรัพย์ทล่ี งทุน
ขาดสภาพคล่อง หลักทรัพย์นนั ้ อาจโดนบังคับขายทีร่ ะดับราคาต่า และอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสุทธิของกองทุนดังนัน้
ผูจ้ ดั การกองทุนจะบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้อยู่ในระดับสมดุลย์ โดยกระจายการลงทุนในระดับหลักทรัพย์ ใน
ปริมาณทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้เพื่อควบคุมระดับความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของ
กองทุนแต่อย่างใด
5. ความเสีย่ งจากอัตราเงินเฟ้ อ (Inflation Risk)
ความเสีย่ งจากอัตราเงินเฟ้ อ คือความเสีย่ งทีท่ าให้มูลค่าหน่ วยลงทุน หรือรายรับของกองทุนลดลงในอนาคต จากมูล
ค่าทีแ่ ท้จริงของเงินทีไ่ ด้ปรับลดลง ในขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้ อปรับสูงขึน้ มูลค่าทีแ่ ท้จริงของพอร์ตการลงทุนจะปรับลดลง
อัตราเงินเฟ้ อทาให้ผลตอบแทนทีแ่ ท้จริงของกองทุนต่ากว่าผลตอบแทนทีค่ วรจะได้รบั จริง ผูจ้ ดั การกองทุนจะมุ่งลงทุน
ในหลักทรัพย์ทส่ี ร้างผลตอบแทนสูง เพื่อเป็ นการควลคุมความเสีย่ งดังกล่าว
6. ความเสีย่ งของผูจ้ ดั การกองทุน (Manager’s risk)
ผลตอบแทนของกองทุนขึน้ อยู่กบั ความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคการลงทุน หรือการบริหารจัดการของผูจ้ ดั การกองทุน
การขาดทักษะของผูจ้ ดั การกองทุนดังทีก่ ล่าวไว้ในเบื้องต้นอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกองทุน และเกิด
ความเสียหายต่อผูล้ งทุนตามมา นอกจากนี้ ผูล้ งทุนควรตระหนักถึงระบบการบริหาจัดการกองทุน อาทิ ระบบปฎิบตั ิ
การและระบบอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ผูจ้ ดั การกองทุนจะควบคุมระดับความเสีย่ งนี้โดยจัดการลงทุนตามกรอบกระบวนการ
ลงทุน กระบวนการปฎิบตั กิ าร และวิธกี ารดาเนินงาน ทีไ่ ด้กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ความเสีย่ งเฉพาะของการลงทุนในกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund
1. ความเสีย่ งของหุน้ แต่ละตัว (Stock specific risk)
ความผันผวนของมูลค่าหุน้ อาจส่งผลกระทบต่อราคาของหน่ วยลงทุน โดยทัวไป
่ มูลค่าหุน้ จะผันผวนไปตามแต่ละการ
ดาเนินงานของบริษัท และภาวะตลาด อย่างไรก็ตาม การกระจายการลงทุนจะสามารถลดระดับความเสี่ยงดังกล่าว
การกระจายการลงทุ น นั ้น รวมถึ ง การกระจายการการลงทุ น ในบริษั ท ที่อ ยู่ ภ ายใต้ ห ลากหลายกลุ่ ม ธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรม หรือแม้แต่ใ นประเทศต่างที่มีความเกี่ยวเนื่องกันน้อย นอกจากนี้ ผู้จดั การกองทุนอาจใช้กลยุทธ์การ
ลงทุน Bottom-up โดยการประเมินจากบริษทั หรือหุน้ นัน้ ๆ เป็ นสาคัญ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี

82

2. ความเสีย่ งของประเทศ (Country risk)
การลงทุนในต่างประเทศ อาจได้รบั ความเสีย่ งจากการลงทุนในประเทศนัน้ ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน
สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ท่ี
กองทุ นลงทุ น เพื่อลดความเสี่ย งนี้ ผู้จ ัดการกองทุ น จะวิเคราะห์ และเลือ กลงกระจายลงทุ น ในหลายประเทศ โดย
วิเคราะห์ปัจจัยพืน้ ฐาน และภาวะเศรษฐกิจโลกควบคู่กนั ไป นอกจานี้ สาหรับประเทศทีต่ ้องมีใบอนุ ญาตในการลงทุน
หากกองทุ นยังไม่ มีใบอนุ ญ าต หรืออยู่ในระหว่างการขอใบอนุ ญ าต หรือใบอนุ ญ าตถูกเพิกถอนหรือไม่ได้ต่ออายุ
ผูจ้ ดั การกองทุนอาจแสวงหาการลงทุนในตลาดอื่น ๆ ทีส่ ามารถลงทุนได้ต่อไป
3. ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity risk)
ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องเกิดจาก การไม่สามารถเปลีย่ นหลักทรัพย์ให้เป็ นเงินสดได้ หากหลักทรัพย์ทล่ี งทุน
ขาดสภาพคล่อง หลักทรัพย์นั น้ อาจโดนบังคับขายที่ระดับราคาต่ า และอาจส่งผลกระทบต่ อมูลค่าสุทธิของกองทุน
โดยทัวไป
่ สภาพคล่องของหลักทรัพย์ยงั ขึน้ อยู่กับประเภทของหลักทรัพย์ท่ีลงทุน, ภาวะตลาด, กลุ่มธุรกิจ และปั จจัย
อื่นๆ ดังนัน้ เพื่อลดความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ ผูจ้ ดั การกองทุน จะทาการวิเคราะห์หลักทรัพย์
โดยละเอียดเพื่อบริหารจัดการการจัดประเภทสินทรัพย์ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น (Currency risk)
ทรัพย์สนิ ของกองทุนอาจดารงอยู่ในรูปสกุลเงินต่า งประเทศ เช่น USD และการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน
ระหว่าง USD และอัตราแลกเปลีย่ นของทรัพย์สนิ ของกองทุนอาจก่อให้เกิดการปรับลดของมูลค่าทรัพย์สนิ ภายหลัง
การแปลงค่าเป็ น USD ประเภทของกองทุนอาจดารงอยู่ในรูปสกุลเงินทีน่ อกเหนือไปจาก USD และการเคลื่อนไหว
ของอัตราแลกเปลีย่ นระหว่าง USD และสกุลเงินนัน้ ๆ อาจส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สนิ ทีผ่ ลู้ งทุนถืออยู่ ดังนัน้ ผูล้ งทุนควร
ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าวอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น ในกรณีทผ่ี ู้จดั การกองทุนไม่ได้ทาการ
ปิ ดความเสีย่ งของอัตราแลกเปลีย่ น
5. ความเสีย่ งด้านเครดิต/การผิดนัดชาระหนี้ และความเสีย่ งของคู่สญ
ั ญา (Credit (default) and counterparty risks)
การลงทุนในพันธบัตร และ/หรือเมื่อกองทุนได้ดาเนินการทาธุรกรรมนอกตลาด (OTC) จะมีความเสีย่ งทางด้านเครดิต
ของผูอ้ อกตราสาร หรือการผิดนัดชาระหนี้ของผูอ้ อกตราสาร โดยผูอ้ อกอาจไม่สามารถชาระเงินต้นและผลตอบแทนได้
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อมูลค่าหน่ วยลงทุ น (NAV) ของกองทุนทีล่ งทุน นอกจากนี้ ตราสารทีอ่ อกโดยแต่ละผูอ้ อกตราสาร
อาจมีระดับความเสีย่ งด้านเครดิตทีต่ ่างกัน ซึ่งส่ว นมากความเสีย่ งด้านเครดิต และความเสีย่ งของคู่สญ
ั ญาจะสูงขึน้ ถ้า
อายุตราสารยาวขึ้น ทัง้ นี้ สามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวได้โดยการใช้กลยุทธ์ ใช้กลยุ ทธ์การลงทุน Bottom-up และ
Top-down รวมทัง้ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกเพื่อให้แน่ใจก่อนลงทุน
นอกจากนี้ผู้จดั การการลงทุนจะกาหนดอันดับขัน้ ต่ าของ Credit Rating ซึ่งจัดอันดับโดย Foreign Rating Agencies
และบริหารจัดการอายุของตราสารการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยกองทุนนี้จะลงทุนในตราสาร
หนี้ทไ่ี ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อย "BBB” โดย Fitch หรือเทียบเท่า S&P หรือ Moody’s
การลงทุนในเงินฝากก่อให้เกิดความเสีย่ งด้านเครดิต/การผิดนัดชาระหนี้ และความเสีย่ งของคู่สญ
ั ญาด้วยเช่นกัน ใน
กรณีทค่ี ่สู ญ
ั ญาไม่ชาระเงินต้นและผลตอบแทน และอาจนามาสู่การการผิดนัดชาระหนี้
ทัง้ นี้ สามารถลดความเสีย่ งดังกล่าวได้โดยการใช้กลยุทธ์การลงทุน Bottom-up และ Top-down รวมทัง้ วิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือของผูอ้ อกเพื่อให้แน่ใจก่อนลงทุน
6. ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ (Interest rate risk)
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โดยทัวไปเมื
่
่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นราคาของตราสารหนี้จะมีแนวโน้มที่ปรับตัวลดลง ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อมูลค่าหน่ วย
ลงทุน (NAV) ของกองทุนรวมที่ลงทุน ถ้ากองทุนถือตราสารถึงวันครบกาหนดอายุ ความผันผวนของราคาจะลดลง
ดังนัน้ ผูจ้ ดั การกองทุนจะจัดสรรอายุของตราสารทีล่ งทุนขึน้ อยู่กบั มุมมองของผูจ้ ดั การกองทุนต่อทิศทางการเคลื่อนไหว
ของอัตราดอกเบีย้ ในอนาคต
7. ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการลงทุนเชิงรับชัวคราว
่
(Temporary defensive position)
ในขณะที่ผู้จดั การกองทุ น ต้องตัดสิ นใจที่จะลงทุ นในลักษณะเชิงรับ ชัวคราว
่
(Temporary defensive position) เช่ น
เปลีย่ นจากลงทุนในหุน้ เป็ นตราสารหนี้ หรือตราสารตลาดเงิน ผลดาเนินงานของกองทุนอาจจะต่ากว่า เกณฑ์มาตรฐาน
เพราะการตัดสินใจลงทุนอาจไม่ถูกเสมอไป เพื่อบริหารความเสี่ยงนี้ ผู้จดั การกองทุนจะทาการวิจยั และวิเคราะห์ขนั ้
พืน้ ฐานของแนวโน้มในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
8. ความเสีย่ งจากการลงทุนในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Risk of investing in emerging markets)
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่มคี วามเสีย่ ง (ด้านกฎหมาย, ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง) มากกว่า
การลงทุ นในกลุ่ม ประเทศที่พ ัฒ นาแล้ว กลุ่มประเทศเกิดใหม่ต้องเผชิ ญ กับ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทางด้าน
การเมือ ง เศรษฐกิจ และสัง คม ซึ่ง ความไม่ ม ัน่ คงทางการเมือ งและเศรษฐกิจ นี้ มีผ ลต่ อ ความผั น ผวนของอัต รา
แลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย์และส่งกระทบต่อความเชื่อมั ่นของผูล้ งทุ น นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์อาจเกิดจากอัตราดอกเบีย้ , การเปลีย่ นแปลงของอุปสงค์อุปทาน, ปั จจัยภายนอกจากประเทศคู่คา้ , นโยบาย
ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับภาษี หรือนโยบายทางการเงิน นโยบายภาครัฐ การเมืองระหว่างประเทศ และเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ
ส่วนใหญ่แล้ว ตลาดการเงินในกลุ่มประเทศเกิดใหม่นนั ้ ยังคงขาดสภาพคล่อง ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั
จดทะเบียนยังอยู่ในระดับต่า เป็ นผลให้หลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ต้องเผชิญกับความผันผวนและมีโอกาสที่
ราคาของหลักทรัพย์จะปรับลดลง และมีความผันผวนสูงเมื่อเทียบกับหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ดังนัน้ ผู้
ลงทุนควรตระหนักว่าการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มประเทศเกิดใหม่จะต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
และเกิดความเสีย่ งในการลงทุนตามมา ผูจ้ ดั การกองทุนจะควบคุมความเสีย่ งดังกล่าวโดยการบริหารจัดสรรประเภท
สินทรัพย์ และกระจายการลงทุนโดยการใช้การวิเคราะห์ และใช้กลยุทธ์การลงทุน Bottom-up และ Top-down
21. การดาเนิ นการกรณี บริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงิ นกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด :
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกาหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเปลีย่ นให้บริษทั
จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธกี ารขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีร่ หู้ รือควรรูว้ ่าไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร
บริษทั จัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่จะ
คานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีทม่ี คี ่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นบริษทั จัดการ บริษทั
จัดการรายเดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบ ัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัย
อานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีท่ขี อ้ กาหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ
หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถอื
ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
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บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุ นรวม โดย
ผูด้ แู ลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุ นรวม ทัง้ นี้ การลงนามใน
ข้อผูกพันของผูด้ แู ลผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถอื ว่าผูกพันผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอื ว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัด การกองทุ น รวมที่ ผ่ า นการอนุ ม ัติ จ ากส านั ก งาน หรือ ผ่ า นการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตามมาตรา 129 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
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แนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ต่างๆ ในรอบปี ปฏิทนิ ได้จาก website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มกี ารทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอเชีย แปซิ ฟิก ไดนามิ ก อิ นคัม อิ ควิตี้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
Principal Asset Management Berhad (ประเทศมาเลเซีย)
หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ี บริษทั จัดการ
โดยตรง หรือที่ website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th) และสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

รายชื่อผู้จดั การกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอเชีย แปซิ ฟิก ไดนามิ ก อิ นคัม อิ ควิตี้
1. นายวิน พรหมแพทย์, CFA
2. นายวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
3. น.ส.วิรยิ า โภไคศวรรย์
4. นายปณิธิ จิตรีโภชน์
5. นายธนา เชนะกุล, CFA
6. นายวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
7. นายประพจน์ อ้วนเจริญกุล
หมายเหตุ : ผู้ ล งทุ น สามารถดู ร ายชื่ อ ผู้ จ ัด การกองทุ น ทั ง้ หมดได้ ท่ี website ของบริษั ท จัด การ
(www.principal.th)
รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์ อื่นใดที่มิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ ทั ่วไปที่
เกิ ดจากการลงทุน
- ไม่มี รายงานการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ของธุรกิ จกองทุนรวม
- ไม่มกี ารรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) ค่านายหน้ าทัง้ หมดจากการที่บริษทั สังซื
่ ้อขายหลักทรัพย์ฯ
- ไม่มี - (เป็ นการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน)

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิล จากัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th

