หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอเชีย แปซิ ฟิก อิ ควิ ตี้
Principal Asia Pacific Equity Fund (PRINCIPAL APEQ)
• กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในฮ่องกง ผู้ลงทุนจึงควรพิ จารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
• กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล เอเชีย แปซิ ฟิก อิ ควิ ตี้ ลงทุนในกองทุนหลัก (Master Fund) ต่างประเทศ จึงอาจทาให้กองทุนมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิ นบาท ดอลลาร์สหรัฐ และริ งกิ ตมาเลเซีย และเนื่ องจากกองทุนหลักสามารถไปลงทุนได้ในต่างประเทศใน
ภูมิภาคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก จึงท าให้ กองทุนมีความเสี่ ย งจากอัตราแลกเปลี่ ย น บริ ษัท จัดการอาจลงทุ นในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่ อ
ป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่ กบั ดุลยพิ นิ จของบริ ษัท จัด การ ซึ่ งพิ จารณาจากสภาวะของตลาด
การเงิ นในขณะนัน้ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิ ศทางของค่าเงิ น, ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสี่ยง เป็ นต้น ทัง้ นี้ กองทุนไม่ได้
ป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ จานวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงิ นคืนต่า
กว่าเงิ นทุนเริ่ มแรกได้ อย่างไรก็ตามหากผู้จดั การกองทุนพิ จารณาว่า การป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วย หรือทาให้ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนเสียประโยชน์ ที่อาจได้รบั ผู้จดั การกองทุนอาจไม่ ป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนก็ได้ เนื่ องจากการใช้เครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงจะมีต้นทุนในการทาธุรกรรม ทาให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที่เพิ่ มขึ้น ดังนัน้ กองทุนจึงยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเหลืออยู่
• กองทุนนี้ มีความเสี่ยงอันอาจเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิ จ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน
• เนื่ องจากกองทุนนี้ เป็ นกองทุนที่ ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ ทางการของต่ างประเทศอาจออกมาตรก ารในภาวะที่ เกิ ด
วิ กฤตการณ์ ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงิ นกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผ้ลู งทุ นไม่ได้รบั เงิ นคืนตามระยะเวลาที่
กาหนด
• การลงทุนในหน่ วยลงทุน มิ ใช่การฝากเงิ น และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบั เงิ นลงทุนคืนมากกว่าหรือน้ อยกว่าเงิ น
ลงทุนเริ่ มแรกก็ได้ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน นี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุน
ของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนได้
• ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผ้ลู งทุนอาจได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนดในหนังสือชี้ชวน
• ในกรณี ที่กองทุนนี้ ไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สานักงานกาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่
มีคาสั ่งไว้
• การพิ จารณาร่างหนั งสือ ชี้ช วนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิ ได้เป็ นการแสดงว่าสานั ก งานได้รบั รองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
• ผู้ล งทุ น ควรศึ ก ษาข้ อ มู ล ในหนั งสื อ ชี้ ช วนให้ เข้ า ใจและควรเก็บ หนั ง สื อ ชี้ ช วนไว้ เป็ นข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ อ้ า งอิ ง ในอนาคต และเมื่ อ
มีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
สาหรับรอบระยะบัญชีปีที่ 9 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2566

ระดับความ
เสี่ยงที่ลงทุน

หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
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กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล เอเชีย แปซิ ฟิก อิ ควิ ตี้

จัดตัง้ และจัดการโดย

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด
เสนอขายต่อผูล้ งทุนทัวไป
่

ระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุน
ในวันและเวลาทาการถึง 15.30 น.

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่ วยลงทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิลแต่งตัง้

ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

หนังสือชีช้ วนฉบับนี้รวบรวมขึน้ โดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ป้ องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
ตามดุลยพิ นิจของ
ผู้จดั การกองทุน
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอเชีย แปซิ ฟิก อิ ควิ ตี้
คาจากัดความ :
เป็ นไปตามประกาศ
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิต้ี
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Principal Asia Pacific Equity Fund
ชื่อย่อ : PRINCIPAL APEQ
ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้
การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
อายุโครงการ : ไม่กาหนด
อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : ไม่มี
เงือ่ นไข (อายุโครงการ) : ไม่กาหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิในการยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกได้ หรือ
หลังจากสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษทั จัดการ โดยจะพิจารณาชาระเงินคืนให้กบั ผูล้ งทุน
โดยไม่นา ทรัพย์สนิ ทีจ่ าหน่ายได้ไปจดทะเบียน ในกรณีท่ี
(ก) บริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรือไม่มตี ราสารทีส่ ามารถลงทุน
ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ข) กรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงในเรื่องกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(ค) กรณีทไ่ี ม่สามารถลงทุนในกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ได้ หรือไม่สามารถสรรหาและ/
หรลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มนี โยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการ
ลงทุนของโครงการได้เหมาะสม
(ง) กรณีทก่ี องทุนรวมมีจานวนเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้ กองทุนเพื่อส่งเงิน
ไปลงทุนในต่างประเทศ
(จ) กรณีมเี หตุให้เชื่อว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
ทัง้ นี้ ในกรณียุตกิ ารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกบริษทั จัดการจะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการ
ยุติการขายหน่ วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ยุตกิ ารขายหน่ วยลงทุนนัน้ และให้การอนุ มตั ิจดั ตัง้ กองทุนสิ้นสุดลงใน
วันทีแ่ จ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จานวนเงิ นทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 5,000,000,000 บาท
2.1.1. จานวนเงินทุนของโครงการเริม่ ต้น : 5,000,000,000.00 บาท
2.2. เงือ่ นไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
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ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษทั จัดการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวน เงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน 750 ล้านบาท
2.3. มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 500,000,000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายครัง้ แรก : 10 บาท
2.6. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก : 1,000 บาท
2.7. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ ถัดไป : 1,000 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 :
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นจานวนมูลค่าขัน้ ต่าตามข้อ 2.6 - 2.7 (ถ้ามี) ให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อ หรือสั ่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตาม
ช่องทางการซื้อขายหน่ วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัด การอาจกาหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความ
สะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ และผู้ สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของ
บริษทั จัดการ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการลดหรือเปลีย่ นแปลงมูลค่าขัน้ ต่าของการทารายการสั ่งซื้อและ/หรือขาย
คืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยแล้ว เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่าง
ๆ หรือ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยหากมีการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศ
ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิ ดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิ เศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุน
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เป็ นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนไปยังต่างประเทศ และต้องการสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ ดจี าก
การมุ่งลงทุ นในตราสารแห่ งทุนในภู มิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นญี่ป่ ุน) แต่อย่างไรก็ตามในช่ วงที่สถานการณ์ ไม่
เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารทุน กองทุนอาจปรับสัดส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือตรา
สารหนี้อ่นื ๆได้ ทัง้ นี้ กองทุนจะนาเงินไปลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ่งจะส่งผล
ให้มี net exposure ในหน่ วย CIS ของกองทุนดังกล่าว คิดเป็ นอัตราเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่ าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ส่วนทีเ่ หลือลงทุนในหลักทรัพย์อ่นื ใดทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
3.2. ประเภทกองทุนรวมตามนโยบายกองทุน : ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
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ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : มาเลเซีย (MALAYSIA)
3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสีย่ งต่างประเทศ
3.5. นโยบายการกูย้ มื (ถ้ามี) : 3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : การลดความเสีย่ ง (Hedging)
3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ("กองทุนหลัก") เพื่อให้ได้ผลตอบแทน
เทียบเคียงกับกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุง่ หวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชว้ี ดั (Active Management)
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 องกันความเสีย่ ง
อัตราแลกเปลีย่ น เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ประมาณร้อยละ 85
2) ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อเทียบกับ
ค่าสกุลบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงตัวชี้วดั ในการเปรียบเทียบตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุ นที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้ง ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่ าง
ชัดเจนถึงวันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตัวชี้วดั ค่าอธิบายเกีย่ วกับตัวชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วดั ดังกล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงือ่ นไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษทั จัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่ วกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การเปลีย่ นแปลงตัวชี้วดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทผ่ี อู้ อกตัวดัชนีของตัวชี้วดั ไม่ได้จดั ทาหรือ
เปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษทั บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจ
ลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11. รายละเอียดเกีย่ วกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนใน
ประเทศมาเลเซี ย เพี ย งกองทุ น เดีย ว ซึ่ ง กองทุ น หลัก (Master Fund) มีน โยบายจุ ด มุ่ ง หมายในการบริห ารจัด การ
ผลตอบแทนของกองทุนให้มเี สถียรภาพและเชิงบวกจากการลงทุนในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ป่ นุ ) กองทุน
จะลงทุนในบริษทั จัดตัง้ , จดทะเบียน, และ/หรือ มีการดาเนินการส่วนใหญ่ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ป่ ุน)
ในส่วนของบริษทั จดทะเบียน จะต้องมีการซื้อขายในต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE ด้วยเช่นกัน โดยกองทุนรวมจะมุ่ง
ลงทุนในหุน้ ทีม่ กี ารจ่ายเงินปั นผลสูงและให้ผลตอบแทนทีน่ ่าสนใจ มีการจ่ายเงินปั นผลสม่าเสมอ มีแนวโน้มในการเติบโตสูง
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เมือเทียบกับตลาดโดยรวม นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่มศี กั ยภาพในการเติบโตที่ดี และผู้จดั การกองทุนได้
เล็งเห็นถึงการจ่ายเงินปั นผล/ผลตอบแทนทีด่ ใี นอนาคต
อย่างไรก็ตามในกรณีทต่ี ลาดตราสารทุนมีความผันผวนหรือในช่วงที่สถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารทุน
เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เป็ นต้น ผู้จดั การกองทุนอาจปรับสัดส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงิน
และ/หรือตราสารหนี้อ่นื ๆได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ โดยตราสารหนี้ทก่ี องทุนลงทุนจะต้องได้รบั การจัด
อันดับความน่ าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือไม่ต่ากว่า BBB โดยสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่
ได้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติท่ีมคี ุณสมบัติตามที่กาหนดหรือเที่ยบเท่า นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน
และ/หรือตราสารหนี้ผ่านหน่ วยลงทุ นของกองทุน (CIS) อื่น โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน และสอดคล้องกับ
ข้อกาหนดของ Securities Commission และมาตรฐาน CIS
กลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนของกองทุน ดังนี้
• สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนอยู่ระหว่างร้อยละ 60-98 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สงู สุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมอื่น (CIS) ทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องอย่างน้อยร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเพื่อรักษาสภาพคล่องของ
กองทุน
ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ทีจ่ ดทะเบียน
ในประเทศมาเลเซียซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในหน่ วย CIS ของกองทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ย ในรอบปี บญ
ั ชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ส่วนทีเ่ หลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ทม่ี ลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ทีม่ อี ายุ
ของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ที่มอี ายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสารองเงินไว้
สาหรับ การด าเนิ น งาน รอการลงทุ น หรือ รัก ษาสภาพคล่ อ งของกองทุ น และบริษั ท จัด การอาจจะลงทุ น ในเงิน ฝาก
ต่างประเทศ ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผล
โดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลย
พินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของ
ค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาว่า การป้ องกันความเสีย่ ง
อัตราแลกเปลีย่ นอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย หรือทาให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ท่อี าจได้รบั ผูจ้ ดั การ
กองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นก็ได้
ทัง้ นี้ ในส่ ว นของการลงทุ น ในประเทศจะไม่ ลงทุ น ในหรือ มีไว้ซ่ึงตราสารที่มีลัก ษณะของสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ าแฝ ง
(structured note) รวมถึงตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชือ่ ถือของตราสารหรือผูอ้ อก (issue/issuer) ต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้
(non-investment grade) และตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารทุนของ
บริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities)
อนึ่ง ในกรณี ท่กี องทุน ไม่ส ามารถเข้าลงทุนในกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนใน
ประเทศมาเลเซียได้ หรือกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุนดังกล่าว ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กรณี
ที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต่ ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมี
นัยสาคัญ หรือติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลงอย่างมีนัยสาคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิต้ี
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การลงทุนหรือค่าใช้จ่าย หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุน
ต่ า งประเทศกระท าความผิด ร้า ยแรงตามความเห็ น ของหน่ ว ยงานที่ก ากับ ดู แ ลกองทุ น ต่ า งประเทศ หรือ เมื่อ มีก าร
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียนที่ส่งผลต่อการดาเนิ นงานของกองทุ น ในฐานะผู้ลงทุ น หรือในกรณี ท่ีมีกองทุนอื่น ที่มีน โยบาย
ใกล้เคียงกันและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษทั เห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็ นผลดีต่อ
ผลการดาเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็ นผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาเงินไป
ลงทุ นในกองทุ น รวมต่างประเทศอื่น ที่มีนโยบายการลงทุ นสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับ กองทุ น Principal Asia Pacific
Dynamic Income Fund ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยแล้ว ซึง่ ในการพิจารณาลงทุน
ในกองทุนรวมต่ างประเทศนัน้ บริษัทจัดการจะพิจ ารณาโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นหลัก ทัง้ นี้
บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนที่จะนาเงินไปลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศอื่นอย่างไรก็ตามหากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุ นอื่นใดที่มีนโยบายสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจยกเลิกกองทุน หรือดาเนินการขอมติจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลง
นโยบายการลงทุนก็ได้
ในกรณี ท่ีก องทุ น หลัก มีก ารลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์ ตราสาร และ/หรือ สัญ ญาของบริษัท ที่มิได้จ ดทะเบี ย นอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ท่ไี ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถื อ (Unrated securities)
และ/หรือ ตราสารหนี้ ท่ีมีอ ัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถือ อยู่ ในระดับ ที่ต่ า กว่ า อัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถือ ที่สามารถลงทุ น ได้ (Noninvestment grade) ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนต่างประเทศ หรือในกรณีทก่ี องทุน
หลัก มีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาตามผูอ้ อกแต่ละรายรวมกัน (Company Limit) เกินกว่าที่เกณฑ์
ไทยกาหนด บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศดังกล่ าว เพื่อให้อตั ราส่วนการลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิต้ี เป็ นไปตามทีเ่ กณฑ์ไทยกาหนด โดย
1) บริษัท จัดการจะปรับ ลดส่วนการลงทุ นในกองทุ น หลัก ภายใน 15 วันท าการนั บ แต่วนั ที่ร ับ ทราบข้อมูลการลงทุ น
หลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัทที่มไิ ด้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/
หรือตราสารแห่งหนี้ทไ่ี ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรือตราสารหนี้ทม่ี อี นั ดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในระดับทีต่ ่ากว่าอันดับความน่ าเชื่อถือทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เกินร้อยละ 15 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนต่างประเทศ หรือรับทราบข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาตามผู้
ออกแต่ละรายรวมกัน (Company Limit) เกินกว่าทีเ่ กณฑ์ไทยกาหนด ยกเว้นกรณีทเ่ี กิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือ
กรณีจาเป็ นและสมควร ที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เสร็จ
สิน้ โดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้เพื่อไม่ให้อตั ราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวเกินกว่าทีเ่ กณฑ์ไทยกาหนด
2) หากการดาเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก มีผลทาให้การลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ
(offshore investment) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในหน่ วย CIS ของกองทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน หรือในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน
หลักได้ หรือในกรณี ท่บี ริษัทจัดการพิจารณาแล้วกองทุนหลักไม่เหมาะสมต่อการลงทุนอีกต่อไป บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุ นใหม่แทนกองทุ นเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะมี
นโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก
อิควิต้ี และมีคุณสมบัตติ ามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เสร็จ
สิน้ โดยไม่ชกั ช้า และจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบต่อไป
3) หากเกิดกรณีใดๆทีท่ าให้บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการคัดเลือกกองทุ นรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกอง
ทุนเดิมได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดาเนินการเลิกกองทุน โดยจะดาเนินการจาหน่ ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่
เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจานวนทีร่ วบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสารองค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องของกองทุน
(ถ้ามี) ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีถ่ อื ต่อจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแล้วทัง้ หมดใน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิต้ี
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กรณี ท่ีบริษัท จัด การอยู่ระหว่างการดาเนิ น การเปลี่ยน/โอนย้าย กองทุ นจะยกเว้น ไม่ น าเรื่องการลงทุ น หรือมีไว้ซ่ึง
ทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดาเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน
ในกรณีทก่ี องทุนรวมหน่ วยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทาง*หากเกิดเหตุการณ์ทก่ี องทุนปลายทาง มีการลดลง
ในลักษณะใดดังนี้
(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่ ว งระยะเวลา 5 วัน ท าการใดติด ต่ อ กัน คิด เป็ น จ านวน > 2/3 ของ NAV ของ
กองทุนปลายทาง
ในกรณีทก่ี องทุนปลายทางมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวข้างต้น บริษทั จัดการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเหตุ ท่ีกองทุ น ปลายทางมีมูลค่ าทรัพ ย์สิน ลดลง พร้อ มแนวทางการดาเนิ น การของ บลจ. โดยค านึ งถึง
ประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวมให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีม่ กี ารเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางทีป่ รากฎเหตุ
(2) เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการดาเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ ส่ี นใจจะลงทุนเพื่อให้ผทู้ ส่ี นใจจะลงทุนรับรู้
และเข้าใจเกีย่ วกับสถานะของกองทุนรวม ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการให้บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการดาเนินการดังกล่าวด้วย
(3) ปฏิบ ตั ิตามแนวทางการดาเนิ นการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนั บแต่ วนั ที่มีการเปิ ดเผยข้อมูลของ
กองทุนปลายทางทีป่ รากฏเหตุ
(4) รายงานผลการดาเนินการให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีด่ าเนินการ
แล้วเสร็จ
ทัง้ นี้ ระยะเวลาในการดาเนินการตามข้อ (3) บริษทั จัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
*กองทุนปลายทาง หมายถึง กองทุนที่กองทุนหน่ วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์ไปลงทุน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี้
(1) เป็ นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงกองทุนทีม่ ลี กั ษณะ
เป็ นการลงทุนร่วมกันของผูล้ งทุน ไม่ว่าจะจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุน
ดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่ างประเทศ (REIT) หรือ
โครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) เป็ นต้น
(2) เป็ นกองทุนที่กองทุนหน่ วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
NAVของกองทุนตาม (1) นัน้
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในกรณี
์
ทม่ี กี ารดาเนินการเปลีย่ น/โอนย้าย/เลิกกองทุน กองทุนจะยกเว้นไม่นาเรื่องการลงทุน
หรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดาเนินการคัดเลือก และ/หรือ เตรียมการลงทุน และ/หรือ เลิกกองทุน
ดังกล่าว
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)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิต้ี
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ซื้อขาย Dealing
: ทุกวันทาการของประเทศมาเลเซีย
บริษทั จัดการลงทุน
: Principal Asset Management Berhad (3040 78-K)
Trustee
: HSBC (Malaysia) Trustee Berhad (1281-T)
Website
: http://www.principal.com.my/
นโยบายการลงทุน
:
กองทุนมีจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนให้มเี สถียรภาพและเชิงบวกจากการลงทุนในภูมภิ าคเอเชีย
แปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญีป่ ่ ุน) กองทุนจะลงทุนในบริษทั จัดตัง้ , จดทะเบียน, และ/หรือ มีการดาเนินการส่วนใหญ่ในภูมภิ าค
เอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญีป่ ่ นุ ) ในส่วนของบริษทั จดทะเบียน จะต้องมีการซื้อขายในต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
ด้วยเช่นกัน โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุน้ ทีม่ กี ารจ่ายเงินปั นผลสูงและให้ผลตอบแทนทีน่ ่าสนใจ มีการจ่ายเงินปั นผล
สม่าเสมอ มีแนวโน้มในการเติบโตสูงเมือเทียบกับตลาดโดยรวม นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในบริษทั ทีม่ ศี กั ยภาพในการ
เติบโตทีด่ ี และผูจ้ ดั การกองทุนได้เล็งเห็นถึงการจ่ายเงินปั นผล/ผลตอบแทนทีด่ ใี นอนาคต
อย่างไรก็ตามในกรณีทต่ี ลาดตราสารทุนมีความผันผวนหรือในช่วงทีส่ ถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารทุน เช่น
การเปลีย่ นแปลงทางการเมือง เป็ นต้น ผูจ้ ดั การกองทุนอาจปรับสัดส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือตรา
สารหนี้อ่นื ๆได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ โดยตราสารหนี้ทก่ี องทุนลงทุนจะต้องได้รบั การจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือไม่ต่ากว่า BBB โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
ในระดับนานาชาติทม่ี คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ าหนดหรือเทีย่ บเท่า นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้
ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุน (CIS) อื่น โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน และสอดคล้องกับข้อกาหนดของ Securities
Commission และมาตรฐาน CIS
กลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนของกองทุน ดังนี้
• สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนอยู่ระหว่างร้อยละ 60-98 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สงู สุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมอื่น (CIS) ทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องอย่างน้อยร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ (Derivatives) เพือ่ ป้ องกันความเสีย่ งจากการลงทุน ทัง้ นี้ ต้องเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี
Securities Commission Malaysia กาหนด
การจ่ายเงินปั นผล : มี
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
ค่าสมัคร (Application Fees)

: 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)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิต้ี
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(ปั จจุบนั เก็บร้อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV))
: http://www.principal.com.my/

หาข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
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 น่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (“IOSCO”)
ข้อความในส่วนกองทุนหลักได้ถกู เลือกมาเฉพาะส่วนทีส่ าคัญซึง่ แปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้ กรณีทม่ี คี วามไม่
สอดคล้องหรือแตกต่างกับทางต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถอื ตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิม่ เติม หรือเปลีย่ นแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก
ได้ หรือในกรณีทก่ี องทุนหลักมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลต่างๆ หรือมีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการ ซึง่ บริษทั จัดการเห็นว่า
ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะแก้ไข/เพิม่ เติม/เปลีย่ นแปลงให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบ
ตามทีป่ ระกาศสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
ลงทุนในต่างประเทศซึง่ จะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ทีเ่ กีย่ วข้องกับความเสีย่ งต่างประเทศโดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
3.13 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุน :
3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศ
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย CIS
เป็ นไปตามประกาศ โดยไม่ลงทุนในหน่วย infra และหน่วย Property
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) การลงทุนใน Reverse Repo
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Lending)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สนิ ประเภททองคาแท่ง (เฉพาะกรณีทเ่ี ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองคา)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 8 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย private equity
ไม่มกี ารลงทุน
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3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย CIS
เป็ นไปตามประกาศ โดยไม่ลงทุนในหน่วย infra และหน่วย Property
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สนิ ประเภททองคาแท่ง (เฉพาะกรณีทเ่ี ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองคา)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 8 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย private equity
ไม่มกี ารลงทุน
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (Single Entity Limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุม่ กิจการ (group limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เป็ นไปตามประกาศ
ประเภททรัพย์สิน

ข้อ
1

ตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุนหรือ Basel lll ทีม่ อี นั ดับความน่า
เชื่อทีต่ วั ตราสารและ/หรือผูอ้ อกตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ ามารถลงทุน
ได้ (non-investment grade / unrated)

อัตราส่วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 15%

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด และไม่ลงทุน
หน่วย Property, หน่วย Infra, หน่วย Private Equity
ส่วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนขาดคุณสมบัตหิ รือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 6 : การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิต้ี

9

4. การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3 รายละเอียดเพิม่ เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : ไม่มี
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6.3. การสั ่งซื้อหน่วยลงทุน :
ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
7. การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7.3. วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
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7.4. รายละเอียดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :
1. กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติไ ม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงาน
สิน้ สุดตามช่วงเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร จากกาไรสะสม หรือกาไรสุทธิในงวดบัญชีทจ่ี ะจ่ายเงินค่ารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตแิ ล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตจิ ะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
7.4.1 วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีอตั โนมัติ
7.4.1.1 วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุ นได้ต กลงสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุน และมอบหมายให้
บริษัทจัดการดาเนินการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนไม่เกินปี ละ 12
ครัง้ โดยการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าว จะมีผลให้จานวน
หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลง
2. บริษทั จัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทีม่ รี ายชื่ออยู่
ตามหลักฐานทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ของวันทีร่ บั ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
นัน้ โดยจะรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนจากรายได้จากการลงทุนสุทธิบวก/หัก
กาไรหรือขาดทุนสุทธิทเ่ี กิดขึน้ (ถ้ามี) โดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตดิ งั กล่าวจะไม่
เกินจานวนเงินสดทีก่ องทุนทีม่ อี ยู่ ณ ขณะนัน้
บริษทั จัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ รี ายชื่ออยู่
ตามหลักฐานที่ ปรากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวน
หน่ วยลงทุน ที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนถือต่อจานวนหน่ ว ยลงทุ นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด โดย
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนที่คานวณได้เมื่อสิ้นวันทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
อัตโนมัตเิ ป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่ วยลงทุนอาจไม่ได้รบั เงินตามมูลค่าหน่ วยลงทุนอันเนื่องมาจากมูลค่าหน่ วย
ลงทุนนัน้ อาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กิดขึน้ จริงจากการ
ดาเนินงานดังกล่าว เป็ นต้น โดยบริษัทจัดการจะนาเงินค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมั ติ
ดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์
ไว้ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม ภายใน 5 วันทาการนับถัดจากวันทีบ่ ริษทั
จัดการดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
3. บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
อัตโนมัตินัน้ เว้นแต่บริษัทจัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ
สุท ธิ มู ลค่ า หน่ วยลงทุ น ราคาขายหน่ ว ยลงทุ น และราคารับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ตามที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. บริ ษัท
จัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุ น ตามวรรค 1 ภายในวันท าการถัดจากวัน ที่เสร็จสินการ
คานวณดังกล่าว
4. บริษทั จัดการจะใช้รายชือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทาการขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวโดยจะปิ ดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่ วยลงทุนสาหรับ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวในวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
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7.4.1.2 เอกสารประกอบการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจดาเนินการดังต่อไปนี้ได้ หากได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการ
กรณีผถู้ อื หน่ วยลงทุนประสงค์ทจ่ี ะขอให้บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ให้กบั บุคคลอื่นทีไ่ ม่ใช่ผถู้ อื หน่วยลงทุน หรือกองทุนอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั
จัดการตามที่กาหนด ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดงั กล่าวใน “หนังสือแสดง
เจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด เมื่อบริษทั
จัดการได้ดาเนินการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินทีไ่ ด้เมื่อเป็ นไปตามเกณฑ์การรับซื้อ
คืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ ตามวิธกี ารและบุคคลที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์แล้ว
บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้รบั เงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนในครัง้ นัน้ ๆ เรียบร้อย
แล้ว และผูถ้ อื หน่วยลงทุนตกลงยอมรับว่าการทีบ่ ริษทั จัดการดาเนินการตามความประสงค์ของ
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนใน“หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน” หรือเอกสารอื่น
ทีบ่ ริษัทจัดการกาหนดดังกล่าว ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนให้ถือว่าตนได้รบั เงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ในครัง้ นัน้ ๆ เรียบร้อยแล้ว
และบริษทั จัดการจะถือว่ารายละเอียดตาม “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน”มีผลให้บงั คับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนยื่น “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่า
ขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ” และให้ มีผ ลใช้บ ั ง คับ ไปจนกว่ า ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ แ จ้ง ยกเลิก หรือ
เปลีย่ นแปลงต่อบริษทั จัดการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
เอกสารประกอบ “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุน” หรือ
เอกสารอื่นที่บริษทั จัดการกาหนด
กรณีบุคคลที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้เป็ น
บุคคลธรรมดา
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
• สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีทข่ี อให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนโดยการนาเงินเข้า
บัญชี)
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณีบุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็ นนิติ
บุคคล
• สาเนาหนั งสือ รับ รองกระทรวงพาณิ ช ย์ /หนั ง สือ รับ รองการจดทะเบี ย นนิ ติบุ ค คล และ
หนังสือ บริคณฑ์สนธิ ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
• สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
• สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีทข่ี อให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการนาเงินเข้า
บัญชี)
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
บริษัท จัด การสงวนสิท ธิท่ี จ ะดาเนิ น การหรือ ไม่ ด าเนิ น การตามหนั งสือ แสดงเจตจ านงการ
จ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ซึ่งผู้ถอื หน่ วยลงทุนได้
มอบไว้กบั บริษทั จัดการแล้วได้ หากเกิดกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าการดาเนินการตาม
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หนั งสือ แสดงเจตจ านงการจ่ า ยเงิน ค่ า ขายคืน หน่ ว ยลงทุ น หรือ เอกสารอื่น ใดดัง กล่ า วจะมี
ผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม หรืออาจทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย
หรือความเสี่ยงในการทาธุรกรรมที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือ
กองทุน หรือเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม (ถ้ามี) หรือ
เพื่อให้เป็ นไปตามคาสั ่งหรือการตีความหรือการให้ความเห็นของหน่ วยงานผูม้ อี านาจ โดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบก่อนการดาเนินการหรือไม่ดาเนินการดังกล่าว และให้ถอื
ว่าการดาเนิน การดังกล่าวได้รบั ความเห็น ชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุน ด้วยแล้ว โดยไม่ ถือ ว่า
บริษทั จัดการดาเนินการผิดไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถอื เป็ นการแก้ไขรายละเอียดของ
โครงการ ทัง้ นี้หากไม่มคี าสั ่งห้ามหรือข้อห้ามใดๆ บริษัทจัด การสามารถพิจารณาจ่ายเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนแทนได้
7.4.2 วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีปกติ
7.4.2.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นจานวนเงิน หรือเป็ นจานวนหน่ วยลงทุ น
อย่ า งใดอย่ างหนึ่ ง โดยกรอกรายละเอีย ดในค าสัง่ ขายคืน หน่ ว ยลงทุ น (ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น
สามารถขอรับใบคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทบ่ี ริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ทีบ่ ริษทั จัดการอาจแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต) พร้อม
เอกสารประกอบการขายคืนหน่ วยลงทุนที่บริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ท่บี ริษัท
จัดการหรือผู้ส นับ สนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหรือสามารถส่งคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนทาง
โทรสารไปยังบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
เอกสารประกอบการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ผูส้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนาส่งคาสั ่งขายคืนพร้อมเอกสารประกอบต่อไปนี้ เว้นแต่จะ
ได้รบั อนุญาตจากบริษทั 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
• หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่าง
เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.00 น.
บริษัทจัดการกาหนดให้ว ันทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิ ชย์
ไทย และวันทาการของประเทศของกองทุนหลัก และวันทาการของประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการทีบ่ ริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)
•
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บริษั ท จัด การจะแจ้ง วัน ท าการรับ ซื้ อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ให้ ท ราบล่ ว งหน้ า โดยประกาศ ณ
สานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น
ดังกล่าว ตามที่บ ริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย
ประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ราคารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนได้ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้
ภายในวันทาการถัดจากวันทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุนต้องสั ่งขาย
คืนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
การชาระค่ารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ของกองทุ น บริษัท จัดการจะดาเนิ นการชาระเงิน ให้ผู้ข ายคืน
หน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทา
การของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุ นต่างประเทศที่มลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การชาระราคา เว้นแต่บริษัทจัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตามทีส่ มาคม
บริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต บริษัทจัดการจะ
ชาระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าและราคาดังกล่าว
ตามทีไ่ ด้รบั การผ่อนผัน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่
เกีย่ วข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา และหรือกรณีตามข้อ “การเลื่อน
กาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อ
คืนหน่ วยลงทุ นตามคาสั ่งซื้อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน” โดยบริษทั จัดการจะชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะในนาม
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือโดยนาเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุน หรือวิธกี ารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถื อ
หน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตามรายละเอียดในคา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
โดยในกรณี ท่ชี าระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุ นเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ ายในนามผู้ถือหน่ วยลงทุ น
บริษัทจัดการจะจัดส่งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธกี ารที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร หรือโดยให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการดังกล่าว
หรือบริษัทจัดการจะดาเนิ นการให้มกี ารหักกลบหนี้กันให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ในกรณีทผ่ี ู้ถือ
หน่ วยลงทุนขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของ
บริษทั จัดการ
ในกรณีทไ่ี ม่มรี ายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมหรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษัทจัดการไม่
สามารถชาระเงินให้ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผู้สั ่ง
ขายคืนได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะพิจารณาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวด้วย
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วิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
เงือ่ นไขในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
1. คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อคาสั ่งขายคืนถูกต้องครบถ้วน และบริษทั จัดการ
ได้รบั และได้ทารายการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนแล้ว และผู้สั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนมีจานวน
หน่ วยลงทุ นตามทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่ วยลงทุนที่สั ่งขายคืน
ทัง้ นี้ผูส้ ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ได้ เว้น
แต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนโดยมีจานวนหน่ วยลงทุนหรือมูลค่า
หน่ วยลงทุนสูงกว่ าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถอื หน่ วยลงทุน หรือการสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทาให้หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีมลู ค่าต่ากว่ามูลค่าหรือมี
จานวนต่ากว่าจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ อื
หน่วยลงทุนประสงค์ทจ่ี ะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดตามจานวนทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน
หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจานวนหน่ วยลงทุ นคงเหลือในบัญ ชีข นั ้ ต่ า
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะติด ประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่ว งหน้ า 7 วัน
ก่ อ นวัน เปลี่ย นแปลง ที่ท่ีท าการทุ ก แห่ ง ของบริษัท จัด การและ ณ สถานที่ติ ด ต่ อ ของ
ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และแจ้งให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุนที่ทารายการขายคืนสมบูรณ์
แล้ว ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการขายคืนหน่ วยลงทุน
ของคาสั ่งขายคืนนัน้ ๆ เว้นแต่บริษทั จัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุนที่ทารายการขายคืนสมบูรณ์
แล้วตามวรรค 1 ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
3. ในกรณีทก่ี องทุนไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ถอื หน่วยลงทุนได้ และ
ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่สั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ นตกลงที่จะรับชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน บริษทั จัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็ นหลักทรัพย์หรือ ทรัพ ย์สิน อื่น โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน
นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืน หรือโดยให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผู้ดาเนินการ
นาส่ง เว้นแต่กรณีบริษัทจัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
มูลค่ า หน่ ว ยลงทุ น ราคาขายหน่ ว ยลงทุ น และราคารับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น จากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน ให้ผู้
ถือหน่ วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามทีไ่ ด้รบั การ
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ผ่อนผัน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ ี
ลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา หรือโดยให้ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
เป็ นผูด้ าเนินการนาส่ง และหรือกรณีตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงิน ค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุ นจากหนั งสือ รับ รองสิทธิในหน่ วยลงทุ นเป็ นสมุ ดบัญ ชีแ สดงสิท ธิในหน่ วยลงทุน หรือ
รูป แบบอื่ น ที่ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญ าต โดยบริษัท จัด การจะติด ประกาศ
รายละเอีย ดที่ เกี่ย วข้อ ง ที่ท่ี ท าการทุ ก แห่ ง ของบริษั ท จัด การและ ณ สถานที่ติ ด ต่ อ ของ
ผู้สนับสนุ นการขายหรือ รับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น ล่วงหน้ า 7 วัน ก่อนวัน
เปลีย่ นแปลง
เงือ่ นไขอื่น ๆ
1. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่
ความสะดวกให้แก่ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น โดยบริษัท จัด การจะติด ประกาศรายละเอีย ดการ
ให้บ ริก ารดังกล่าว ล่ว งหน้ า 7 วัน ก่ อ นวัน เปลี่ย นแปลง ที่ท่ีท าการทุ ก แห่ งของบริษัท
จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
1.1 การขายคืนหน่ วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Redemption Plan) เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้เป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
1.2 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการ
ธุรกรรมที่ใช้วิธีก ารทางอิเล็ก ทรอนิ กส์ท ัง้ หมดหรือ แต่ บ างส่ วน เช่ น การขายคืน
หน่ วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) บริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ (Telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มลี กั ษณะเดียวกัน
ทัง้ นี้ ก ารให้บ ริก ารดังกล่ า วจะเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ท่ีสานั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด
1.3 การขายคืนหน่ วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาต
ให้ทาได้
2. กรณีผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนส่งคาสั ่งขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่
สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และบริษัทจัด การไม่สามารถให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนแก้ไขหรือ
ยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ดาเนินการขายคืนหน่วย
ลงทุนดังกล่าว
ทัง้ นี้ ผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสั ่งขายคืนตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้
บริษทั จัดการภายใน 3 วันนับแต่วนั ทีม่ กี ารส่งคาสั ่งขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบริษัท
จัดการได้ดาเนินการตามคาสั ่งขายคืนทางโทรสารของผู้สั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนแล้ว หาก
ข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษทั จัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั
จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
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3. บริษัทจัด การขอสงวนสิท ธิท่ีจะปรับปรุ งเปลี่ย นแปลงระยะเวลาท าการรับ ซื้อ คืนหน่ วย
ลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยลงทุนและกองทุนรวม
โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วัน ก่อน
วันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิ ดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ไม่มยี อดคงเหลือ
และไม่ มีการท าธุ รกรรมใด ๆ เป็ น เวลา 1 ปี โดยไม่ ต้อ งแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ทราบ
ล่วงหน้า
5. บริษทั จัดการจะไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืน
หน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน” “การหยุดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน”
หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนไว้ในรายละเอียด
โครงการ (ถ้ามี)
6. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่ วยลงทุนให้แตกต่ างจากที่กาหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวม
เป็ น การชัว่ คราว อัน เนื่ อ งจากมีก ารเปลี่ย นแปลงวัน หรือ เวลาในการให้บ ริก ารของผู้
ให้บริการตามทีส่ านักงานกาหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมไป
ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าที่มคี วามจาเป็ น
ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
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
8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
8.2. รายละเอียดการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
9. การชาระค่ารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิ น:
กรณีบริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่นแทน บริษทั จัดการจะกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการต่อไป โดยต้องได้รบั มติพเิ ศษให้ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เป็ นเป็ นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินสดได้ตามเงือ่ นไขใดเงือ่ นไขหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นนัน้ ไปชาระ
เป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิต้ี
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(2) บริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
(3) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
10.1 บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนที่มคี าสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิ ดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีทก่ี าหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีท่ีเข้าเหตุดงั ต่อไปนี้ โดย
ได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุ จาเป็ น ท าให้ไ ม่ สามารถจ าหน่ า ย จ่ า ย โอน หลัก ทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์ สิน ของกองทุ น รวมเปิ ด ได้อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุทท่ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
(2) มีคาสั ่งขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา
10.2 การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตาม 10.1 (1) (2) หรือ (3) ให้บริษทั จัดการ
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีคาสั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานทีแ่ สดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมูลจากผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษทั จัดการอาจมอบหมายให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู้ อื หน่วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริษทั จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามลาดับวันทีส่ ่ง
คาสั ่งขายคืนก่อนหลัง
11. การไม่ขายไม่รบั ซือ้ คืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสัง่ :
1. เครื่องมือการกาหนดให้ผลู้ งทุนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
1.1 การปรับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิดว้ ยสูตรการคานวณทีส่ ะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทัวไป
่
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธปี ฏิบตั ิ : Full swing pricing
Partial swing pricing
รายละเอียดเพิม่ เติมและเงือ่ นไข
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิต้ี
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1. บริษทั จัดการจะกาหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษทั จัดการจะ
พิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ทีเ่ ป็ น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษทั
จัดการ โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ซึง่ บริษทั จัดการอาจ
พิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงทีม่ อี ยูแ่ ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
เท่าทีส่ ามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงือ่ นไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบริษทั จัดการอาจ
พิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
(transaction costs) เช่น bid-ask spread ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สนิ ความผันผวนในตลาดซื้อขาย
ทรัพย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สนิ ทีล่ ดลงจากปกติ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) ภาษีและหรืออากร
แสตมป์ ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ี
กองทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยบริษทั
จัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงทีม่ อี ยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ทีเ่ กีย่ วข้องเท่าทีส่ ามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงือ่ นไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยคานึงถึง
ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพ
คล่องของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
4 .ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษทั จัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL (ถ้ามี) แต่สามารถ
ใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสีย่ งสภาพคล่องอื่นได้โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
5. ในกรณีทเ่ี ป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษทั จะดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูส้ นับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนเท่าทีส่ ามารถทาได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจากัดในขณะนัน้
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องการการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนัน้
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับเพิม่ หรือลดอัตรา swing factor ทีเ่ ก็บจริงได้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ซึง่ จะ
ปรับเพิม่ ไม่เกินอัตราสูงสุดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็ นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการ
ทีม่ กี ารใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษทั จัดการจะนายอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือ
ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ ทัง้ นี้บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะ
ไม่เปลีย่ นแปลงการดาเนินการใด ๆ ทีไ่ ด้ดาเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้เครื่องมือ swing
pricing ในวันทาการนัน้ แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนของวันทาการนัน้ ไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระด้วยเช็คทีเ่ รียกเก็บไม่ได้นนั ้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วย
ลงทุน ซึง่ เป็ นไปตามดุลยพินจิ ของบริษทั จัดการ
4. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ โดยจะยังคงเป็ นไปตามทีส่ า
นักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษทั จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานทีม่ อี านาจอื่นกาหนดให้บริษทั จัดการ
ดาเนินการได้
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5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดังกล่าวในกรณีทพ่ี จิ ารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ และ/หรืออาจใช้รว่ มกับเครื่องมือในการ
บริหารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ทีแ่ ตกต่างกันได้ในแต่ละวันทาการ ทีม่ กี ารใช้เครื่องมือนี้โดยเป็ นไป
ตามดุลยพินจิ ของบริษทั จัดการ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิ
เป็ นสาคัญ
2. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้อขายใดทีส่ ดั ส่วนของ
มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทงั ้ หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing
threshold ทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยทีม่ ลู ค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่าการซื้อหน่วย
ลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทัง้ นี้ รายละเอียดวิธกี ารคานวณเป็ นไปตามวิธที บ่ี ริษทั จัดการกาหนด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทีมกี ารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุน
ปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิม่ เติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษทั จัดการจะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตาม
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึง่ เป็ นไปตามดุลพินจิ ของบริษทั จัดการ และคานึงถึงประโยชน์
ของกองทุนและผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาแล้ว
ว่าคาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ หรือเห็นว่าการใช้เครื่องมือ
อื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบตั มิ ากกว่า ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม/เปลีย่ นแปลง เงือ่ นไข และ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ swing pricing ให้สอดคล้องกับ
กองทุนต่างประเทศทีก่ องทุนไทยลงทุน ในกรณีทก่ี องทุนไทยมีการเปลีย่ นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม หรือมี
การเปลีย่ นกองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)
2. การกาหนดเงือ่ นไขหรือข้อจากัดในการรับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาทีต่ อ้ งแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทัวไป
่
เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 10.00 % ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษทั จัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา: 5 วันทาการ
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. ในกรณีทเ่ี ป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษทั จะดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูส้ นับสนุนการขายและรับ
ซื้อคืนเท่าทีส่ ามารถทาได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจากัดในขณะนัน้
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. ในกรณีทม่ี กี ารใช้ Notice period และมีเหตุทท่ี าให้ตอ้ งใช้เครือ่ งมืออื่นด้วย บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิบตั กิ บั คาสั ่งที่
ได้จาก Notice period นัน้ เช่นเดียวกับคาสั ่งทีไ่ ด้ตามปกติในวันทีท่ ารายการด้วย ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Notice
period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือ
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เครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไม่ใช้เครื่องมือ Notice period ดังกล่าวในกรณีทพ่ี จิ ารณาแล้วว่าคาสั ่งซือ้ -ขาย-สับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับเพิม่ หรือลด Notice period ได้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ซึง่ จะปรับเพิม่ ไม่เกิน
Notice period สูงสุดทีก่ าหนดไว้ในโครงการ โดยบริษทั จัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการและในหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องการการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทาการนัน้
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ทีแ่ ตกต่างกันได้ในแต่ละวันทาการทีม่ กี ารใช้เครือ่ งมือนี้โดยเป็ นไปตามดุลย
พินิจของบริษทั จัดการ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ
2. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้และกาหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและ
แนวทางทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยบริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงทีม่ อี ยูแ่ ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องเท่าทีส่ ามารถทาได้
เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงือ่ นไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยคานึงถึงปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาพคล่องของ
กองทุนรวมเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน
สภาวะตลาดของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทีมกี ารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทาง
มีการใช้ Notice period บริษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิม่ เติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ notice period บริษทั จัดการจะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึง่ ผูถ้ อื หน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืน
หน่วยลงทุน หรือ เป็ นไปตามดุลพินิจของบริษทั จัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการ
พิจารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ หรือ
เห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบตั มิ ากกว่า ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม/เปลีย่ นแปลง เงือ่ นไขและ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ Notice period ให้สอดคล้องกับ
กองทุนต่างประเทศทีก่ องทุนไทยลงทุน ในกรณีทก่ี องทุนไทยมีการเปลีย่ นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม
หรือมีการเปลีย่ นกองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)
2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทัวไป
่
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษทั จัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทาการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. บริษทั จัดการจะทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลีย่ นออก (switch out) ไม่เกิน Redemption Gate
ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีป่ ระกาศใช้
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2. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกาหนดเงือ่ นไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทไ่ี ม่ปกติดว้ ย Gate threshold ในกรณีดงั กล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทาการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิทงั ้ หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า
(switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (switch
out)
3. บริษทั จัดการจะพิจารณากาหนดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย่ ตามสัดส่วน (pro-rata
basis) ของคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออก ณ วันทีใ่ ช้ Redemption Gate ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจไม่ได้
รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้ จานวน ในวันทีส่ ่งคาสั ่งขายคืนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้
อาจไม่ได้รบั เงินค่าขายคืนทัง้ จานวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้
สาหรับคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออกส่วนทีเ่ หลือ บริษทั จัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกี าร
จัดลาดับก่อน-หลังของคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนั บริษทั จัดการยังไม่เปิ ดให้มกี ารยกเลิกคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลีย่ นออกจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ่งคาสั ่งมาแล้วในวันทีม่ กี ารใช้ Redemption Gate ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม หากเมื่อบริษทั จัดการมีระบบงานสาหรับรองรับการจัดการกรณีเปิ ดให้มกี ารยกเลิกคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลีย่ นออก บริษทั จัดการอาจเปิ ดให้มกี ารยกเลิกคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออกส่วนทีเ่ หลือได้
ซึง่ จะเป็ นไปตามเงือ่ นไขและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการดาเนินการ
ดังกล่าว
4. บริษทั จัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้ แตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขัน้ ต่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
5. บริษทั จัดการจะทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน ณ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่ี
จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีป่ ระกาศใช้
6. บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
7. ในกรณีทม่ี กี ารใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษทั จัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสีย่ งสภาพ
คล่องอื่นได้โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
8. ในกรณีทเ่ี ป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษทั จะดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูส้ นับสนุนการขายและรับ
ซื้อคืนเท่าทีส่ ามารถทาได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจากัดในขณะนัน้
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับเพิม่ หรือลดอัตรา Gate threshold รวมถึงเปลีย่ นแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจ
ของบริษทั จัดการ โดยจะปรับลดไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขัน้ ต่าทีร่ ะบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่
ระบุในโครงการ ทัง้ นี้ รายละเอียดวิธกี ารคานวณเป็ นไปตามวิธที บ่ี ริษทั จัดการกาหนด
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีป่ ระกาศใช้
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการทา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้น (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ในกรณีท่ี
ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่ หลือได้ บริษทั จัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมดทีค่ า้ งอยู่ในรายการ และแจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ ูกยกเลิกคาสั ่งโดยไม่ชกั ช้า
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4. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่า ง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องการการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการนัน้
5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate ดังกล่าวในกรณีทพ่ี จิ ารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละวันทาการทีม่ กี ารใช้เครื่องมือนี้โดยเป็ นไปตาม
ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ
2. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีทเ่ี กิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดยบริษทั จัดการอาจกาหนดเงือ่ นไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ทไ่ี ม่ปกติดว้ ย Gate threshold ได้ โดยคานึงถึง
ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สนิ สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สนิ ลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของ
กองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิด
การไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีก่ าหนดไว้ หรือปัจจัยอื่น ๆ ทีน่ อกเหนือการควบคุม
ของบริษทั จัดการ รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทีมกี ารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุน
ปลายทางมีการใช้ Redemption gate บริษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิม่ เติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษทั จัดการจะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง ตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึง่ ผูถ้ อื หน่วยอาจจะได้รบั ชาระเงินจาก
คาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออก เฉลีย่ ตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคาสั ่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลีย่ นออก ณ วันทีใ่ ช้ Redemption Gate หรือเป็ นไปตามดุลพินิจของบริษทั จัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการ
พิจารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ หรือ
เห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบตั มิ ากกว่า ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม/เปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขและ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ Redemption gate ให้
สอดคล้องกับกองทุนต่างประเทศทีก่ องทุนไทยลงทุน ในกรณีทก่ี องทุนไทยมีการเปลีย่ นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษ
ของกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยนกองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)
3. การดาเนินการในกรณีทผ่ี อู้ อกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้หรือตราสารทีล่ งทุนขาดสภาพ
คล่องหรือไม่สามารถขยายได้ดว้ ยราคาทีเ่ หมาะสม (Side Pocket)
รายละเอียดเพิม่ เติม : บริษทั จัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ติ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
4. การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งทีร่ บั ไว้หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
โดยบริษทั จัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 1 วันทาการ
รายละเอียดเพิม่ เติม :
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บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้สงู สุดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สานักงาน โดยบริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือ่ โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซื้อขาย
หน่วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
2.1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2.2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
2.3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งทีร่ บั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ติ าม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ทัง้ นี้ การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งทีร่ บั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอ่นื ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษทั จัดการกองทุนรวม
พิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ สมเหตุสมผลว่า จาเป็ นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูด้ แู ลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งทีร่ บั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขาย
คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ดว้ ยเหตุอ่นื ใดดังต่อไปนี้ ซึง่ ไม่เกินกว่ากรณีทป่ี ระกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผลู้ งทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกีย่ วข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(1) การกระทาทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกีย่ วกับการป้ องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทาทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสั ่งเกีย่ วกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี านาจตามกฎหมาย
(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าได้ใน
สาระสาคัญ
2. อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลีย่ นให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื่องมาจาก การทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
รวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ ให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
เงือ่ นไขอื่น ๆ
กรณีการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
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• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงวันและเวลาทาการรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามทีบ่ ริษทั จัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ และ/หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทัง้ นี้ เป็ นไปเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนรวม
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
• ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้
เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะ
ไม่ดาเนินการตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
• ในกรณีทจ่ี านวนเงินทีร่ ะบุในคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อไม่ตรงกับจานวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการ
สามารถเรียกเก็บได้จริงในวันทาการขายทีบ่ ริษทั จัดการทารายการ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
• ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้
เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะ
จัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
• บริษทั จัดการจะโอนเงิน นาฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อ หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะผูส้ ั ่งซื้อส่งทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนให้แก่ผสู้ ั ่งซือ้ หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื
หน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทไ่ี ม่มี
รายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสั ่งซื้อตามวิธกี ารใน
คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนของผูส้ ั ่งซื้อได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธกี ารทีบ่ ริษทั
จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการคืนเงิน
ดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการ
จะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่
ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่มยี อดคงเหลือและไม่มกี ารทาธุรกรรมใดๆ
เป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงระยะเวลาทาการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดยเป็ นไป
เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว
ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ่ี ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนชัวคราว
่
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามทีบ่ ริษทั จัดการ
เห็นสมควร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าและบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดาเนินการทีท่ าการทุก
แห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ เว้นแต่กรณีทเ่ี กิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั
จัดการจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที
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• ในกรณีทก่ี ารชาระเงินด้วยคาสั ่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้
สั ่งซื้อหน่วยลงทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ และจะ
ดาเนินการนาส่งเช็คหรือดราฟต์นนั ้ คืนแก่ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ภายในวันทาการถัดจากวันทีไ่ ด้รบั เช็คหรือดราฟต์นนั ้
คืนจากธนาคารผูเ้ รียกเก็บ ทัง้ นี้บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ดาเนินการดังกล่าว
แทนบริษทั จัดการได้
• กรณีผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคาสั ่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และ
บริษทั จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่วา่ ด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะ
ไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
• บริษทั จัดการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือ
คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนไว้
ในรายละเอียดโครงการ
กรณีการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน :
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงวันและเวลาทาการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนดังกล่าว ตามทีบ่ ริษทั จัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ และ/หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธการทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้องจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงระยะเวลาทาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดย
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ
ดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
• บริษทั จัดการจะไม่สบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
คืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุ น” และ
“การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไว้ใน
รายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งสับเปลีย่ นใดจะมีผลกระทบต่อกองทุน
หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือ
กองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ดาเนินการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่ง
สับเปลีย่ นก่อนการดาเนินการ
12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
เป็ นไปตามประกาศ
13. เงือ่ นไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษทั
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้
ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
14. การจ่ายเงิ นปันผล :
14.1 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่จ่าย
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14.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
14.3 กาหนดเวลา วิธกี าร และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน : ไม่มี
15. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สงซื
ั ่ อ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการได้ทเ่ี รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด) : รายการ
ค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1.ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
15.2.2.ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
15.2.3.ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่ า ธรรมเนี ย มนายทะเบีย นหน่ ว ยลงทุ น รายปี ในอัต ราไม่ เกิน ร้อ ยละ 0.75 ต่ อ ปี ของมู ลค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม :
มู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิ น สุ ท ธิ ท่ี ใ ช้ ใ นการค านวณค่ า ธรรมเนี ย มการจัด การ ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ ดู แ ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ สิน้ หักด้วยมูลค่าหนี้สนิ ทัง้ สิน้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันทีค่ านวณ
15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน : ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย : ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.88 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
1. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจัด ตัง้ กองทุ น ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย นกองทรัพ ย์ สิน เป็ นกองทุ น รวม และ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่ ่ายจริง
2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่ ่ายจริง
3. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่ วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม การส่งเสริม การขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสัญ ญาต่างๆ อัน
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เกี่ยวเนื่องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเรียกเก็บจากกองทุน
ตามจานวนทีจ่ ่ายจริง
4. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการดาเนินงานและบริหารกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริงเช่น
4.1 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ ของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายใน
การจัดทาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ เช่น ใบ
หุ้ น กู้ ค่ า ใช้จ่ า ยในการโอนและรับ โอนหลัก ทรัพ ย์ และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่น ๆ ที่เกิ ด จากการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารกองทุ น และหรือ ค่ าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ใดที่ท าให้ก องทุน สามารถลงทุ นใน
หลักทรัพย์และหรือทรัพย์สนิ นัน้ ได้
4.2 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการจัดทาบัญชีแ ละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ในการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการลงบัญชีกองทุน หรือการจัดทารายงานทีเ่ กีย่ วข้อง
4.3 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการขายและหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน เช่น ค่าจัดทา ค่าผลิต และนาส่งคา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน คาสั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุ น ค าสั ง่ สั บ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น บั ต รตั ว อย่ า งลายมื อ ชื่ อ ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น ใบยื น ยั น
ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่ วยลงทุ น แบบฟอร์ม รายงาน หรือเอกสาร
อื่นใดทีใ่ ช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดทาและผลิต
เอกสารดัง กล่ า วเป็ นภาษาต่ า งประเทศ ค่ า ใช้จ่ า ยในการรับ ช าระเงิน ค่ า ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น และ
ค่าใช้จ่ายในการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับวิธกี าร
ซื้อขายหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดให้บริการแก่ผลู้ งทุน
4.4 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมติ สรุป
มติ และตรวจสอบมติผู้ถือหน่ วยลงทุ น การจัดประชุมผูถ้ ือหน่ วยลงทุน การแจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุ น
การประกาศหนังสือพิมพ์
4.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทา ผลิต และนาส่งเอกสารและรายงานตามทีก่ ฎหมายกาหนด เช่น หนังสือ ชี้
ชวน รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานเกีย่ วกับข้อมูลการจัดการ
กองทุนรวม เพื่อน าส่งแก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผู้ถือหน่ วยลงทุ น และหรือ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูส้ อบบัญชี และผูเ้ กีย่ วข้องอื่น ๆ ของกองทุน
4.6 ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการดาเนิน งานของกองทุนเป็ น
ภาษาต่างประเทศ
4.7 ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เกิด จากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมกาหนด
4.8 ค่ าใช้จ่ า ยที่เกี่ย วข้อ งกับ การช าระหนี้ ด้ว ยทรัพ ย์ สิน อื่น เช่ น ค่ า ใช้จ่ ายในการบริห ารทรัพ ย์สิน
ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้จ่ ายที่เกิด จากการใช้บ ริก ารทางกฎหมาย และศาล เช่ น ค่ าที่ป รึก ษา
กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สัญ ญา ค่าบริการทางกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิหรือเพื่อ
ติดตามหนี้สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ กิด
จากการจานา จานอง ปลดจานา จานอง ประเมินราคา ค่าภาษีอากร ประกันภัย
4.9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผูใ้ ห้บริการภายนอกอื่น ๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
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4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสัญญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สัญญาแต่งตัง้
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่าย
4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการติดตามทวงถามหนี้สนิ ของกองทุน
5. ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศหนังสือพิมพ์
ค่าเดินทาง ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุน และชาระบัญชีกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื่อ
เลิกกองทุน ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชาระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการชาระเงิน
หรือทรัพย์สนิ อื่นให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุน ค่า ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการทีผ่ ู้ถอื หน่ วยลงทุนไม่มา
รับเงินหรือทรัพย์สนิ หรือไม่นาเช็คไปขึ้นเงินจากธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์ ค่าใช้จ่ายใน
การจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่ ่ายจริง
7. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน ตามทีจ่ ่ายจริง
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ท่เี กี่ยวข้องกับ การฟ้ องร้องบริษัทจัดการให้
ปฏิบตั หิ น้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทั จัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วย
ลงทุนโดยรวม หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่ ่ายจริง
9. ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกองทุน ตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด เช่น การประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการติดต่อสื่อสารกับผูถ้ อื หน่ วยลงทุน เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูล
ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
หรือเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
12. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการกู้ยมื เงินหรือเข้าทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืน
เมื่อบริษทั จัดการมีเหตุจาเป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการชัวคราว
่
ตามทีจ่ ่ายจริง
13. ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูแ้ ละฝึ กอบรมผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่ ่ายจริง
14. ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายสาหรับหน่วยงานภายนอกในการทาหน้าทีต่ ดิ ตามดูแลการจัดการกองทุน
รวม (Independent Oversight Entity : IOE) หรือทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี)
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกองทุน หรือตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต.
อนุญาตตามทีจ่ ่ายจริง
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม :
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ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนจะไม่เกิดรายการค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุนซ้าซ้ อนจากการขาย
หน่วยลงทุนทีเ่ รียกเก็บโดยกองทุนหลัก เนื่องจากกองทุนรวมหลักจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ให้แก่กองทุน
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)
ประมาณการค่า ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.14 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม :
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง
อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง
อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
หมายเหตุ
บริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากมูลค่าหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการ
จะต้องชาระให้กบั กองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง) หรือ หักค่าธรรมเนียม
จากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง)
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)
รายละเอียด/จานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่ า
หน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม :
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง
อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หมายเหตุ
บริษทั จัดการจะหักค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการ
จะต้องชาระให้กบั กองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง) หรือ หักค่าธรรมเนียม
จากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง)
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา : ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา : ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
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15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน (ถ้ามี)
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามทีธ่ นาคาร
พาณิชย์หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจริง
2. บริษทั จัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผูล้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ในกรณีทผ่ี ู้
ลงทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนร้องขอให้บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนดาเนินการ ใด ๆ ให้เป็ นกรณีพเิ ศษ
นอกเหนือจากการดาเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน หรือให้ดาเนินการทีพ่ สิ ูจน์ได้
ว่าเป็ นความประสงค์เฉพาะตัวของผูล้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนข้อมูล
ทางทะเบียนใหม่ เช่น หนังสือรับรองสิทธิ หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน เป็ นต้น โดยบริษทั จัดการ
หรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง หรือ
ตามอัตราทีบ่ ริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนดในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผู้ลงทุ น ตามมูลค่าการซื้อ
หน่ ว ยลงทุ น ตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่ วยลงทุน หรือตาม
เงื่อนไขที่บ ริษัทจัดการอาจกาหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์
ให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่ว นสรุปข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมี
การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ณ ที่
ทาการของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์
ของบริษทั จัดการ
15.4. วิธกี ารคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
1. การคานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน และ หัวข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
2. การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะคานวณเป็ นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 10 วันทาการถัดจากวันสิน้ เดือน หรือตาม
ระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
3. ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุนในหัวข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามทีจ่ ่ายจริง ในทางบัญชีบริษทั
จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้ จานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลีย่ เท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่
จะได้รบั ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้ นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง
4. ในกรณีทม่ี ลู ค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมมีมลู ค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้าน
บาท หากต่อมากองทุนรวมมีมลู ค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บต้องเป็ นอัตราร้อยละทีไ่ ม่สงู กว่าอัตราร้อยละของค่าธรรมเนียมเดิมทีบ่ ริษทั จัดการ
เรียกเก็บในช่วงเวลาทีก่ องทุนรวมมีมลู ค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วย
ลงทุน
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4.2 ในกรณีอ่นื นอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ให้บริษทั จัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราทีแ่ สดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็ นธรรม ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
มูลค่าของกองทุนรวมให้คานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ หรือมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวมเท่านัน้
15.5. การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูซ้ ้อื หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุน”
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติม รายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดาเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
1. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในโครงการและ
ได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบอย่างทัวถึ
่ งภายใน 3
วันทาการนับแต่วนั ทีม่ กี ารลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทัง้ นี้ การเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทาโดยวิธกี ารที่
เหมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
กองทุนรวม หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่ วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุ นรวม และผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
การลดค่าธรรมเนี ยมหรือค่ าใช้จ่ายให้แ ตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสานักงานให้ค วามเห็นชอบการแก้ไข
เพิม่ เติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
2. ในกรณีทบ่ี ริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้นตามทีร่ ะบุไว้ใน
โครงการ บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องคานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้า
เป็ นสาคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัวถึ
่ งด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจ
ได้ว่าผู้ลงทุ นได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่ าว โดยอย่างน้ อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บ ไซต์ของบริษัท
จัดการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่ นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
2.1 ในกรณี ท่ีก ารเรีย กเก็บ ค่ าธรรมเนี ย มหรือ ค่ าใช้จ่ ายเพิ่ม ขึ้น ไม่ เกิน กว่า อัต ราขัน้ สูงของค่ าธรรมเนี ย มหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้
2.2 ในกรณีทก่ี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
เดิมตามทีร่ ะบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถกระทาการดังกล่าวได้ ทัง้ นี้
ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึน้ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ในกรณี ท่กี ารเรียกเก็บ ค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม ขึ้นไม่เกินกว่า อัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูง
ดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน
ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว
(ข) ในกรณีทก่ี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูงดังกล่าว
บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้กบั กรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั มติพเิ ศษ”
ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงตามข้อ 2 (2.2) ให้บริษทั จัดการแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15
วันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
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16. วิ ธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคา
หน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนิ นการในกรณี ที่มูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
16.1. วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงือ่ นไขพิเศษ :
1. บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
บริษทั จัดการจะใช้ราคาหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ณ สิน้ วันทาการ ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อนึ่ง ในการใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบาท บริษทั จัดการจะใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ (Spot Rate) ทีป่ ระกาศโดย Bloomberg ณ วันทาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุน ทีเ่ วลาประมาณ 16.00 น. เป็ นเกณฑ์ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบาท
ทัง้ นี้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิใช้อตั ราแลกเปลีย่ นทีอ่ า้ งอิงจาก
แหล่งอื่น ภายใต้ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนจาก APEX หรือ Reuter ณ วันทา
การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุน ทีเ่ วลาประมาณ 16.00 น. หรือระบบอื่นใดทีม่ กี ารเผยแพร่
ข้อมู ลและสามารถอ้ างอิงได้ เป็ น ต้น เป็ น เกณฑ์ ในการค านวณมูลค่ าทรัพ ย์สิน สุ ท ธิเป็ น เงิน บาท โดยอัต รา
แลกเปลีย่ นทีอ่ า้ งอิงจะต้องเป็ นไปตามทีป่ ระกาศสมาคม หรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
2. บริษทั จัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า หน่ วยลงทุนทุกสิ้นวันทาการ ภายในวันทาการถัดไป เว้นแต่กรณี
กองทุนหลักมีวนั หยุดทาการต่อเนื่องกันตัง้ แต่ 2 วันขึน้ ไป บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและ
มูลค่าหน่ วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการโดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ ภายในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั ข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2.2) คานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนภายในวัน
ทาการถัดไป โดยในการคานวณราคาขายหน่ วยลงทุ น และราคารับ ซื้อคืนหน่ วยลงทุ น ให้บริษัทจัด การ
กองทุนรวมใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิน้ วันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเว้นแต่กรณีกองทุนหลักมีวนั หยุดทาการต่อเนื่องกันตัง้ แต่ 2 วัน
ขึน้ ไป บริษทั จัดการจะคานวณราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการโดยไม่
ชักช้า ทัง้ นี้ ภายในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของวัน
ทาการซื้อขายหน่ วยลงทุน ล่าสุด โดยให้ป ระกาศภายใน 2 วัน ทาการถัดไป เว้น แต่ กรณี กองทุ น หลัก มี
วันหยุดทาการต่อเนื่องกันตัง้ แต่ 2 วันขึน้ ไป บริษทั จัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนล่าสุดโดยไม่ชกั ช้า
ทัง้ นี้ ภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษทั จัดการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาวันทา
การขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
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(2.4) ในกรณีทป่ี ระกาศตาม (2.3) ได้กระทาผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่ วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคา (NAV
Center) หรือช่องทางอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ บริษทั จัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ
สุ ท ธิแ ละมู ลค่ า หน่ ว ยลงทุ น ภายใน 3 วัน ท าการถัด ไปก็ ได้เว้น แต่ ก รณี ท่ีก องทุ น หลัก มีว ัน หยุ ด ท าการ
ต่อเนื่องกันตัง้ แต่ 2 วันขึ้นไป บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขาย
หน่ วยลงทุน และราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นของวัน ทาการซื้อขายหน่ วยลงทุ นล่าสุดโดยไม่ ชกั ช้า ทัง้ นี้
ภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วย
ลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่ วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้วยจานวนหน่ ว ยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดเมื่อ
สิน้ วันทาการทีค่ านวณนัน้
ในกรณีทก่ี ารประกาศตาม (2.3) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมทีก่ าหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดาเนินการด้วยวิธกี ารใดๆ เพื่อให้ผูล้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะ
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
(3) จัดให้มขี อ้ มูลดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวม และสถานที่ทุกแห่งที่ผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนใช้ซ้ือขายหน่ วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี ของกองทุนเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการอาจดาเนินการโดยวิธกี ารใดๆเพื่อให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวแทนการ
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ ในกรณี เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเกิดเหตุขดั ข้องที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บ ไซต์ของบริษัทจัด การได้
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ขอ้ มู ลมูลค่าหน่ วย
ลงทุนที่จดั ขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศที่บริษัทจัดการและจะ
ประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่ หมาะสม และถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วัน
3. การใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มู ลค่าหน่ วยลงทุ น ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน หรือ
จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่ วยลงทุ นเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วธิ ี การปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สาหรับมูลค่าหน่ วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณ ราคาขายหน่ วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่ งที่ 4
ขึน้ ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่ วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ ง โดยตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามทีค่ านวณได้ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
ในกรณีท่มี ีผลประโยชน์ เกิดขึ้นจากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนา ผลประโยชน์ นัน้
รวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
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เงือ่ นไขพิเศษ:
บริษทั จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามข้อ 16.2 เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
1. เมื่อบริษทั จัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตามกรณีท่ี
ระบุไว้ในโครงการ หรือตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. หรือเป็ นวันหยุดทาการซื้อขายของกองทุน และ/หรือ
กองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก โดยให้ได้รบั ยกเว้นเฉพาะช่วงระยะเวลาดังกล่าว
2. เมื่อมีเหตุทบ่ี ริษทั จัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุดงั กล่าว ประกาศราคาขายหน่วย
ลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 1 วันทาการถัดไป
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องทีไ่ ม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ขอ้ มูล
มูลค่าหน่ วยลงทุนที่จดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศที่บริษทั จัดการและจะ
ประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่ หมาะสม และถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
16.4. หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทม่ี ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1. ในกรณีทม่ี ูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนที่
ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป
แต่ไม่ถงึ ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง บริษทั จัดการจะจัดทาและส่งรายงานให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีพ่ บว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วย
ลงทุ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง และจัด ให้ มี ส าเนารายงานดัง กล่ า วไว้ ณ ที่ ท าการของบริษั ท จัด การเพื่ อ ให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(2) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) สาเหตุทท่ี าให้มลู ค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้ องกันเพื่อมิให้มลู ค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีทค่ี วามไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
ในกรณีทส่ี าเหตุทท่ี าให้มูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื่องถึงการคานวณมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุน
ครัง้ ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตัง้ แต่วนั ทีพ่ บว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
2. ในกรณีท่มี ูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุน ที่
ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ข้นึ ไป และคิดเป็ น อัตราตัง้ แต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุน
ลงทุนทีถ่ ูกต้อง บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วนั ทีพ่ บมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนไม่
ถูกต้องจนถึงวันทีม่ ลู ค่า/ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดาเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันทีม่ ลู ค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่
ถูกต้องต่างจากมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนที่ถู กต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ข้นึ ไป และคิดเป็ นอัตราส่วนตัง้ แต่ร้อ ยละ 0.5
ของมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(1) จัดทารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่ วยย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้ เสร็จสิน้ ภายในวันทาการ
ถัดจากวันทีพ่ บว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนนัน้ ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ภายใน
วันทาการถัดจากวันที่คานวณมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ รบั รองข้อมูลใน
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รายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่บ ริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ รายงาน
ดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(ค) สาเหตุทท่ี าให้มลู ค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดาเนินการของบริษทั จัดการเมื่อพบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทัง้ นี้ บริษัท จัด การจะจัด ให้มีสาเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัท จัดการ เพื่อให้สานั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็ นราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ดาเนินการโดยวิธกี ารใดๆ เพื่อให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนสามารรับทราบชื่อกองทุน ทีม่ กี ารแก้ไขราคาตาม (2) และ
วัน เดือน ปี ทม่ี กี ารแก้ไขมูลค่า/ราคาตาม (2)ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและดาเนินการด้วยวิธกี ารใดๆเพื่อให้ผซู้ ้อื หน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้
ซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2)
และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้ สาเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ ดั ทาตาม (1) ให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีทร่ี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ ม่
อาจควบคุมได้ บริษทั จัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้ องกันให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่ง
สาเนาเอกสารทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่าการทีร่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่
ไม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง (understate) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก)
กรณี ท่เี ป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุ นของผู้ซ้อื หน่ วยลงทุนเป็ น
จานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
หากปรากฏว่าผูซ้ ้อื หน่วยลงทุนไม่มหี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวน
หน่ วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้ และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ว แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่
การที่ราคาหน่ วยลงทุ น ไม่ ถูกต้องมีสาเหตุม าจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุ มได้ เช่ น ราคา
หลัก ทรัพ ย์ต ามราคาตลาดครัง้ สุ ด ท้า ยของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทยหรือ ศู น ย์ซ้ือ ขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข)
กรณีท่เี ป็ นการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่ วย
ลงทุนเป็ นจานวนซึง่ มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่
ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มหี น่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษทั จัดการ
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จะจ่ายเงินของกองทุ นเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับ ส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แ ก่ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง (overstate) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณีทเ่ี ป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิม่ จานวนหน่ วยลงทุนของผู้ซ้อื หน่ วยลงทุนเป็ น
จานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่ว นต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุ นที่ถูกต้อง
หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผซู้ ้อื หน่ วย
ลงทุน
(ข) กรณี ท่เี ป็ นการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่ วย
ลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนไม่มหี น่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะต้องลด บริษทั จัดการจะจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้ และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
เป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้น
แต่การที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลัก ทรัพ ย์ต ามราคาตลาดครัง้ สุ ด ท้า ยของตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ งประเทศไทยหรือ ศู น ย์ซ้ื อ ขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผซู้ ้อื หน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนราย
ใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มกี าร
จ่ายเงินให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มสี ถานะเป็ นผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว บริษทั จัดการ
จะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ ้อื หน่วย
ลงทุนตาม 2(ก) บริษทั จัดการอาจจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริษทั จัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซ้อื หน่ วย
ลงทุนและผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุน เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณีทร่ี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอก
ทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษทั จัดการ : ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
17.2. ชื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
17.5. ทีป่ รึกษา : ไม่มี
17.5.1. ชื่อทีป่ รึกษาการลงทุน : ไม่มี
17.5.2. ชื่อทีป่ รึกษากองทุน : ไม่มี
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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 จัดการจะแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ อื หน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 30 มิถุนายน
18.2. วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2558
18.3. รายละเอียดเพิม่ เติม :
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชี : ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้
ทราบในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการ
จะแจ้งให้ทราบในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
19. การขอมติ ของผู้ถอื หน่ วยลงทุน และวิ ธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีการจัดการ :
19.1 การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่ได้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนทัง้
ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือ
แย้งกับหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในกฎหมายให้ถอื ว่ามตินนั ้ เสียไป
ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติโดยเสียงข้าง
มากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่าสามในสีข่ อง
จานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วย
ลงทุนทัง้ หมดของผู้ถอื หน่ วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนรวมมีการ
แบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีท่เี ป็ นการขอมติท่มี ผี ลกระทบต่อผู้ถอื หน่ วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผู้ถือหน่ วย
ลงทุ นไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดที่ได้รบั ผลกระทบ
แล้วแต่กรณี
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(2) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก
หรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษ
ของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
ในกรณี ท่ีบุคคลใดหรือกลุ่ มบุ คคลใดถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดนัน้
ในการดาเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนนัน้ บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน เว้นแต่กรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน สมาคม และ/หรือหน่ วยงานอื่นใดที่มี
อานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง เป็ นต้น ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิม่ เติม ประกาศ กาหนด สั ่งการ เห็นชอบ
และ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
19.2 หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วธิ ีการขอมติผู้ถือหน่ วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมี
จานวนไม่ เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีท่เี ป็ นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดมีจานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่
เกิน ร้อยละ 80 ให้ บริษัท จัด การกองทุ น รวมส่ งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ การขอมติและการนั บ มติไ ปยังผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินัน้
2. ในกรณีท่กี ารแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุ นรวมหรือวิธจี ดั การได้กระทาตามมติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ซึ่งจะ
ดาเนินการโดยการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือส่งหนังสือขอมติของผูห้ น่วยลงทุนก็ได้
3. ให้บริษทั จัดการแจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การให้สานักงานทราบรวมทัง้ แจ้งไปยังผู้
ถือหน่ วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะทีผ่ ลู้ งทุนทัวไปสามารถเข้
่
าตรวจดูได้ ทัง้ นี้ ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่
มีมติให้แก้ไข
4. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการตามกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก เว้นแต่ใน
กรณีดงั ต่อไปนี้ ต้องได้รบั มติพเิ ศษจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุ น ของกองทุ นรวมที่ท าให้ ผลตอบแทนและความ เสี่ยงของ
กองทุนรวมเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
(2) การชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เว้นแต่กรณีเป็ นกองทุนรวมที่มกี ารชาระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลีย้ งชีพ และกองทุนสารองเลีย้ ง
ชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการจัดตัง้ และจัดการของกองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนี โยบายการลงทุ น ความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนีย มหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามทีร่ ะบุไว้ล่าสุดในโครงการ
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(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไข
เพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์
5. ในกรณีทก่ี องทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เกีย่ วกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) กรณีเป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่
กรณี
(2) กรณีเป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก
หรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) กรณีเป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษ
ของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
6. ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมีจานวนไม่เกินร้อยละ
55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจานวนไม่เกินอัตราดังกล่าว แล้วแต่กรณี ให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมจัดส่งเอกสารหลักฐานเกีย่ วกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ แู ลผลประโยชน์ เพือ่ ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์
รับรองผลการนับมตินนั ้
7. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจขอให้สานักงานให้ความเห็นชอบแทนการ
ขอมติผถุ้ อื หน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี้สานักงานอาจกาหนดเงือ่ นไขให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั เิ พื่อประโยชน์ในการ
แก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลีย่ นแปลงข้อกาหนดเกีย่ วกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิม่ ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ทาให้สทิ ธิทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3) การเปลีย่ นแปลงประเภทของทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนทีส่ อดคล้องกับนโยบาย การ
ลงทุน
(4) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลีย้ งชีพ และ
กองทุนสารองเลีย้ งชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ น
กองทุนสารองเลีย้ งชีพตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการการ
จัดตัง้ และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(5) กรณีอ่นื ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรวมถึงไม่ทาให้
ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนรวมเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ หรือเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทัง้ ปวง
8. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงานนอกเหนือจากข้อ 8 ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมยื่นคา
ขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บน
เว็บไซต์ของสานักงาน และชาระค่าธรรมเนียมต่อสานักงาน เมือ่ สานักงานได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐาน
ประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคูม่ อื สาหรับประชาชนแล้ว ทัง้ นี้อตั ราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่างๆ ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุน
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เมื่อสานักงานได้รบั คาขอและเอกสารหลักฐานทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว สานักงานจะดาเนินการพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
19.3 หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
19.3.1 ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุน บริษทั จัดการอาจใช้วธิ ดี งั ต่อไปนี้
1) การจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือ
2) การส่งหนังสือเพื่อขอมติไปยังผูถ้ อื หน่วยลงทุน
19.3.2 วันและเวลาในการดาเนินการรวมถึงวันปิ ดสมุดทะเบียนผุถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อขอมติจะเป็ นไปตามวันที่บริษทั จัดการ
จะกาหนดขึน้ โดยไม่ชกั ช้า
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้วิธีการในการดาเนินการตามความเหมาะสม หรือวิธีการอื่น ใดที่สานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี้ ในการขอมติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนน
เสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ หมดในบางกรณี เช่น กรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วย
ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
การดาเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ ต้องได้รบั มติของผู้ถือหน่ วยลงทุน หาก
บริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่ได้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามติ
นัน้ เสียไป ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
ต้องได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่ วยลงทุนซึ่ง คิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวน
หน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุ นรวมนัน้ เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนรวมมีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึง่ หนึ่งของจานวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วย
ลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึง่ หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วยลงทุนชนิดที่
ได้รบั 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 นไปตามที่
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กาหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอื่นๆ :
1. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการมีเหตุจาเป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการชัวคราว
่
บริษทั จัดการอาจกูย้ มื เงินหรือ
เข้าทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนได้ต่อเมื่อ
(1) คู่สญ
ั ญาเป็ นบุคคลประเภทสถาบัน
(2) ระยะเวลาการชาระหนี้จดั อยู่ในช่วงเวลาอันสัน้
(3) อัตราส่วนของการกู้ยมื เงินหรือการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวต้องอยู่ในอัตราที่เหมาะสมต่อความจาเป็ นในการบริหาร
สภาพคล่องทีเ่ กิดขึน้ เป็ นการชัวคราว
่
(4) การทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนต้องใช้รปู แบบสัญญาทีเ่ ป็ นมาตรฐานตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ยอมรับ
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะใช้ลายมือชื่อของผู้ถือหน่ วยลงทุนในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสั ่งซื้อขายหน่ วยลงทุ น
บัตรตัวอย่างลายมือชื่อและ/หรือเอกสารอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทาธุรกรรม
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีแ่ สดงมติเมื่อตรวจ
นับมติสาหรับการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
3. การควบรวมกองทุน
การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็ นการควบกองทุ นรวมหรือการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท จัดการ
กองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษทั จัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน
รวมด้วยความเป็ นธรรม
กองทุนรวมตัง้ แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ ไปจะดาเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบั มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ทร่ี ะบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนี โยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสี่ยงของการลงทุน
(risk spectrum) เดียวกัน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวม
กองทุนรวมดังกล่าว
2 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนี โยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสี่ยงของการลงทุน
(risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัท จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษของโครงการแต่ ละกองทุนรวมที่จะควบรวม
กองทุนรวมดังกล่าว
การขอมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกาหนดรายละเอียดของโครงการจัด การกองทุนรวมใหม่
หรือแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมทีร่ บั โอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ ขอมติผู้ถอื หน่ วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิม
หรือกองทุนรวมทีโ่ อนไปในคราวเดียวกันด้วย
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็ นการควบรวมระหว่างกองทุนปิ ดกับกองทุนปิ ด หรือกองทุนปิ ดกับกองทุนเปิ ด หากมีผล
ให้เกิดกองทุ น รวมใหม่ห รือ กองทุ น รวมที่รบั โอนเป็ นกองทุ น เปิ ด ให้บ ริษัท จัด การขอมติผู้ถือ หน่ วยลงทุ น เพื่อ แก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดด้วย และหากได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าได้รบั มติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ น
โครงการจัด การกองทุ น เปิ ด แล้ว ทัง้ นี้ โ ดยได้รบั ยกเว้น ไม่ ต้ อ งปฏิบ ัติ ต ามประกาศสานั ก งานคณะกรรมการก ากับ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดวิธีปฏิบตั ิในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการ
จัดการกองทุนรวม
ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสีว่ นั ก่อนวันประชุม หรือส่ง
หนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันทีก่ าหนดให้เป็ นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุน โดยเปิ ดเผยข้อมูลที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุ นอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้ชดั เจนไว้ใน
หนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดงั กล่าว
(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่งจะต้องแสดง
รายละเอียดเป็ นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จานวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุตธิ รรม
ของหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ณ วันทาการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการดาเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม
(2) สรุป ประเด็น เปรีย บเทีย บสาระสาคัญ และความแตกต่ างของกองทุ น รวมที่จะควบรวมกองทุ น และลักษณะที่จ ะ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการ
จัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซ้อื หรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและจากกองทุนรวม
เป็ นอย่างน้อย
(3) ขัน้ ตอน สาระสาคัญของการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน และกาหนดเวลาในการควบรวมกองทุน
(4) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน
(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่หรือ
กองทุนรวมทีร่ บั โอน
(6) การดาเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปั นผลภายหลัง
การควบรวมกองทุน (ถ้ามี)
(7) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการดังกล่าวทีจ่ ะเรียกเก็บจากผู้ถอื หน่ วยลงทุนและ
กองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชี
(8) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ทัง้ นี้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีเ่ กินความจริง
3. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้สทิ ธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันทีก่ ารควบรวม
กองทุนแล้วเสร็จ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษทั จัดการดาเนินการให้ผูถ้ อื
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนได้
4. ในช่วงระยะเวลานับแต่วนั ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันที่มีการควบรวมกองทุน
บริษัทจัดการอาจไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมที่ได้รบั ไว้แล้ว
หรืออาจหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิ ดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่ง
ของบริษทั จัดการ และจัดให้มกี ารประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการจัดทารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทาการสุดท้ายของแต่ละ
สัปดาห์ของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มรี ายงานดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุนร้องขอ
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4.

5.

6.

7.

8.

เว้นแต่ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติมรายละเอียด
การควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษทั จัดการจะดาเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ ก้ไขหรือเพิม่ เติมดังกล่าว
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาประกันภัยความรับผิดของบริษทั จัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี่ยนให้บริษทั จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธขี อรับความเห็นชอบจากสานักงาน หรือ ขอมติ
โดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ าย
ได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการรูห้ รืออาจรูถ้ งึ การไม่สามารถดารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควรบริษทั จัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้
โดยการคัดเลือกบริษทั จัดการรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีทม่ี คี ่าใช้จ่ายเกิดขึน้
จากการเปลีย่ นบริษทั จัดการ บริษทั จัดการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
ธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง (affiliated transaction)
บริษทั จัดการอาจทาธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)
(1) บริษทั จัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยูใ่ นปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต รวมทัง้ “หลักปฏิบตั ใิ นการรับผลตอบแทนที่
เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ จากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษทั สมาชิกศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์
เพื่อกองทุน (soft dollar)” ทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดไว้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วย
ความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทอ่ี าจมีไว้ได้ของกองทุนด้วย
(2) ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการ
รับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ในรายงานรอบปี บญ
ั ชี และในกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนเปิ ดจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงาน
รอบระยะเวลาหกเดือนด้วย
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม และ/หรือแก้ไขวิธกี ารจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลง เพิม่ เติม และ/หรือแก้ไขวิธกี ารจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ
(Statement) เป็ นต้น โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอาจรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนแตกต่างไปจาก
เดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบ
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น จัด ส่ ง ข้อ มู ล ผ่ า นระบบเครือ ข่ า ยอิ น เตอร์ เน็ ต ของบริษั ท จัด การ หรือ การจัด ส่ ง ข้อ มู ล ผ่ า นทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็ นต้น และ/หรือจัดส่งข้อมูลให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื ดังนัน้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจึง
ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วนแล้ว เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ สาหรับหนังสือ
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9.

10.

11.
12.

รับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนที่ได้ร ับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธกี ารอื่นใด ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถใช้แทน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
ตัวชีว้ ดั (benchmark)
การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan โดยอัตราผลตอบแทนข้างต้น จะ
ปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ น เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan เป็ นดัชนีประเภทหนึ่งที่คานวณผลตอบแทนแบบสะสมตามช่วงเวลากาหนดไว้
เป็ นมาตรฐานของรายชื่อหลักทรัพย์ต่ างๆที่ถูกคัดเลือก โดย MSCI (Morgan Stanley Capital International) ตัง้ ต้นฐาน
ดัช นี ท่ี 100 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2530 ดัช นี ดงั กล่าวเป็ น ดัช นี แบบถ่ วงน้ าหนั ก ด้วยมูลค่ าตลาดที่ป รับ ฟรีโฟลตแล้ว
ออกแบบมาเพื่อวัดผลงานของตลาดทุนของสมาชิก 12 ประเทศในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิ คไม่รวมญี่ป่ ุน เหมาะสมกับการ
วัดผลดาเนินงานเปรียบเทียบแบบวงกว้าง
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กบั
1. พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูม้ ถี นิ่ ฐานอยู่ในหระเทศสหรัฐอเมริกา(ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ม่ี หี นังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถ้ อื Green Card ทีอ่ อก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2. นิตบิ ุคคล รวมถึงบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้น ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา
ของนิตบิ ุคคลดังกล่าว
3. หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4. ผูล้ งทุนซึง่ ติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั ่งเกีย่ วกับหน่วยลงทุนของบริษทั จัดการ หรือชาระ/รับชาระเงินเกีย่ วกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทัง้ นี้ รวมถึง ผูล้ งทุนทีใ่ ช้ตวั แทนหรือผูจ้ ดั การทีต่ งั ้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาใน
การดาเนินการดังกล่าว
5. กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิตบิ ุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4 บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธหรือระงับการสั ่งซื้อ
การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนทีม่ ลี กั ษณะดังกล่าวข้างต้น
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุน ไม่มภี ูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ทีอ่ ยู่ของบริษทั จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทต่ี อ้ งมีการวางทรัพย์
ข้อกาหนดเกีย่ วกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้สถาบันการเงินทีไ่ ม่ใช่
สัญชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกีย่ วกับบัญชีของบุคคล
ทีอ่ ยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิตบิ ุคคล สัญชาติอเมริกนั ผูซ้ ง่ึ มีถนิ่ ทีอ่ ยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ้ ง่ึ มีถนิ่ ทีอ่ ยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนี้ยงั ปรากฎด้วยว่า
ในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายทีม่ ขี อ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึง่ ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ต้องเข้าผูกพัน ตนกับหน่ วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุค คลสัญชาติอเมริกนั และ
บุคคลทีม่ ลี กั ษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA กาหนด หน้าทีใ่ นการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกาหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็ นต้น
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ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั ผลกระทบทีส่ าคัญใน
สองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินทีก่ องทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สนิ
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ ต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้น
ไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สนิ ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่ อาจรวมถึงเงินฝากและ
เงิน ลงทุ น กับ สถาบันการเงินอื่น ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริก า ซึ่งจะเริ่มต้ นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ น ต้น ไป โดย
FATCA กาหนดให้สถาบัน การเงิน ของประเทศสหรัฐอเมริก าและ FFI ที่เข้าร่วมผูก พัน ตนตามข้อก าหนดของ
FATCA (ซึง่ รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน) มีหน้าทีด่ าเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กบั กองทุนรวมทีเ่ ป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รบั ฝากทรัพย์สนิ และ
ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทีเ่ ข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับ
การทาธุรกรรมทางการเงินหรือยุตคิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษทั จัดการ ซึง่ อาจทาให้กองทุนรวม
ไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อกี ต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุ นรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่ วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษทั จัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และ
ข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง และเพื่อให้บริษทั จัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพัน
ภายใต้ขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ ผู้ท่ี
เกีย่ วข้องกับการปฎิบตั งิ านของกองทุน เช่น ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ และผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
(1) ร้อ งขอให้ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น ที่ เข้า ข่ า ยเป็ น พลเมือ งของประเทศสหรัฐอเมริก า(หรือ เป็ น บุ ค คลตามที่ ก ฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษทั จัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ทีอ่ ยู่
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
หรือเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั เป็ นต้น)ทีม่ อี ยู่ในบัญชีทงั ้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนนัน้ กับบริษทั จัดการ ให้กบั หน่วยงานของ
รัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ นนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อ ยืนยันหรือพิสูจน์ ทราบความ
เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรือการให้ขอ้ มูลตามหัวข้อที่
กาหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่
เคยให้ไ ว้มีก ารเปลี่ย นแปลง เป็ นต้ น รวมถึ ง น าส่ งหลัก ฐานเพื่อ ยืน ยัน การเข้า ร่ ว มใน FATCA หรือ กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณี ท่เี ป็ น ลูก ค้าสถาบันการเงิน ) ทัง้ นี้ เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์และข้ อก าหนดของ
กฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือ
หน่ วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้ หากมีการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องข้างต้น
ในกรณีท่ีผู้ถือหน่ วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่แ สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่ างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่ อไปนี้ตามความจาเป็ นและความ
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เหมาะสม โดยถือ ว่ าผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ดังกล่ า วรับ ทราบการดาเนิ น การตามที่บ ริษัท จัด การแจ้ง นี้ แ ล้ว และ/หรือ ได้
ดาเนินการตามข้อตกลงทีไ่ ด้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสั ่งซื้อ/ สับเปลีย่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุ น เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชาระค่า ขายคืนหน่ วยลงทุนของผู้ถือ
หน่ วยลงทุนรายนัน้ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ต้องไม่
ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนิ น การอื่น ใดอัน เป็ น การป้ อ งกัน หรือ ลดผลกระทบ หรือ ท าให้ก องทุ น หรือ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น โดยรวมได้ร ับ
ประโยชน์เพิม่ ขึน้ หากมีการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทา
เพื่อ หลีก เลี่ย งมิใ ห้บ ริษั ท จัด การและกองทุ น มีก ารด าเนิ น การที่ไ ม่ สอดคล้อ งข้อ บัง คับ ของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องอันจะทาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ทีจ่ ่าย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น ซึ่ง
ในทางปฏิบตั บิ ริษทั จัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถอื หน่ วยลงทุนทีเ่ ข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
(หรือเป็ นบุคคลตามทีก่ ฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด)เท่านัน้
ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี ฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิม่ เติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ท่เี กี่ยวข้อง) จะดาเนินการตามข้อ กาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่ง
ข้อมูลของผู้ถือหน่ วยลงทุนไปยังหน่ วยงาน หรือดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน
13. สาระสาคัญของกองทุนรวมต่างประเทศ
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 (304078-K)
Trustee
: HSBC (Malaysia) Trustee Berhad (1281-T)
Website
: http://www.principal.com.my/
นโยบายการลงทุน
: กองทุนมีจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนให้มี
เสถียรภาพและเชิงบวกจากการลงทุนในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศ
ญีป่ ่ นุ ) กองทุนจะลงทุนในบริษทั จัดตัง้ , จดทะเบียน, และ/หรือ มีการดาเนินการ
ส่วนใหญ่ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญีป่ ่ นุ ) ในส่วนของบริษทั จด
ทะเบียน จะต้องมีการซื้อขายในต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE ด้วย
เช่นกัน โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุน้ ทีม่ กี ารจ่ายเงินปั นผลสูงและให้
ผลตอบแทนทีน่ ่าสนใจ มีการจ่ายเงินปั นผลสม่าเสมอ มีแนวโน้มในการเติบโต
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สูงเมือเทียบกับตลาดโดยรวม นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในบริษทั ทีม่ ี
ศักยภาพในการเติบโตทีด่ ี และผูจ้ ดั การกองทุนได้เล็งเห็นถึงการจ่ายเงินปั นผล/
ผลตอบแทนทีด่ ใี นอนาคต อย่างไรก็ตามในกรณีทต่ี ลาดตราสารทุนมีความผัน
ผวนหรือในช่วงทีส่ ถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารทุน เช่น การ
เปลีย่ นแปลงทางการเมือง เป็ นต้น ผูจ้ ดั การกองทุนอาจปรับสัดส่วนการลงทุน
ไปลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือตราสารหนี้อ่นื ๆได้ไม่เกินร้อยละ
20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ โดยตราสารหนี้ทก่ี องทุนลงทุนจะต้องได้รบั การจัด
อันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ากว่า BBB
โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติท่ี
มีคุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดหรือเทีย่ บเท่า นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในตราสาร
ทุน และ/หรือตราสารหนี้ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุน (CIS) อืน่ โดยสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของกองทุน และสอดคล้องกับข้อกาหนดของ Securities
Commission และมาตรฐาน CIS
กลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนของกองทุน ดังนี้
• สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนอยู่ระหว่างร้อยละ 60-98 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สงู สุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมอื่น (CIS) ทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ 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 Fees)

: 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
: http://www.principal.com.my/
กองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย เป็ น กองทุ นรวมเพื่อผู้ลงทุ น
ทัวไป
่ (Retail fund) และไม่ใช่กองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (Hedge fund) ทีม่ หี น่ วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (“IOSCO”)
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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 ผลตอบแทนหรือไม่กไ็ ด้ หรือ
อาจขาดทุ น จากการขายหน่ ว ยลงทุ น ก็ได้ เมื่อ ลงทุ น ในกองทุ น รวม นอกจากนี้ มีค วามเป็ น ไปได้ท่ีก องทุ น อาจไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์การลงทุน อย่างไรก็ตาม ผูจ้ ดั การกองทุนจะพยายามบริหารและจัดการกองทุนอย่างเต็มความสามารถตามกรอบ
กระบวนการลงทุนทีว่ างไว้อย่างชัดเจน
2. ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากภาวะโดยรวมของตลาด (General Market Environment Risk)
การลงทุนซื้อหลักทรัพย์อาจมีความเสีย่ งเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนัน้ กองทุนรวมอาจได้รบั ผลกระทบจากภาวะโดยรวมของตลาด
ซึง่ รวมถึง:
• ภาวะเศรษฐกิจโลก, เศรษฐกิจในระดับภูมภิ าค หรือในระดับนานาชาติ
• นโยบายของภาครัฐ หรือสถานการณ์ทางการเมือง
• กรอบระเบียบด้านกฎเกณฑ์ และประเด็นด้านกฎหมาย
• ทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบีย้
• ความเชื่อมั ่นของนักลงทุน
• เหตุการณ์ไม่คาดฝั นต่างๆ (อาทิ ภัยธรรมชาติ, ภาวะสงคราม ฯลฯ)
ปั จจัยที่ก ล่าวมาข้างต้นอาจส่งผลต่อความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ท่อี ยู่ในพอร์ตการลงทุน การเคลื่อนไหวของราคา
หลักทรัพย์อาจส่งผลต่อมูลค่าสุทธิของหน่ วยลงทุน หรือราคาของหน่ วยลงทุน ทีอ่ าจปรับลด หรือขึน้ และความผันผวนของ
รายได้ของกองทุน ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะทาการบริหารและจัดการความเสีย่ งดังกล่าว โดยทาการทบทวนแนวโน้มและภาวะ
เศรษฐกิจระดับมหภาค และบริษทั จัดการอาจมีการพิจารณาการปรับสัดส่วนการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนหลัก ให้อยู่
ในระดับทีเ่ หมาะสมซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามสภาวะตลาด
3. ความเสีย่ งของหลักทรัพย์แต่ละตัว (Security specific risk)
หลักทรัพย์แต่ละตัวล้วนมีความเสีย่ ง อาทิ บริษัทอาจไม่มคี วามสามารถในการชาระหนี้ หรือชาระดอกเบี้ย และ/หรือเงินต้น
ของหุ้น กู้, ผลกระทบจากการที่บ ริษัท ถู กปรับ ลดอัน ดับ ความน่ า เชื่อถือ ความเสี่ย งดังกล่าวอาจมีผ ลต่ อระดับ ราคาของ
หลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม กองทุนพยายามลดความเสีย่ งนี้โดยผูจ้ ดั การกองทุนจะทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน เพื่อช่วยใน
การคัดเลือกหลักทรัพย์ทม่ี คี ุณภาพ อีกทัง้ กระจายการลงทุนเพื่อลดความผันผวน และระดับความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุน
ด้วยเช่นกัน
4. ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity risk)
ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องเกิดจาก การไม่สามารถเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้เป็ นเงินสดได้ หากหลักทรัพย์ทล่ี งทุนขาด
สภาพคล่อง หลักทรัพย์นัน้ อาจโดนบังคับขายทีร่ ะดับราคาต่า และอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสุทธิของกองทุนดังนัน้ ผูจ้ ดั การ
กองทุ น จะบริห ารจัด การพอร์ตการลงทุ น ให้อยู่ ในระดับ สมดุลย์ โดยกระจายการลงทุ น ในระดับหลัก ทรัพ ย์ ในปริม าณที่
เหมาะสม ทัง้ นี้เพื่อควบคุมระดับความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกองทุนแต่อย่าง
ใด
5. ความเสีย่ งจากอัตราเงินเฟ้ อ (Inflation Risk)
ความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้ อ คือความเสี่ยงที่ทาให้มูลค่าหน่ วยลงทุน หรือรายรับของกองทุนลดลงในอนาคต จากมูลค่าที่
แท้จริงของเงินที่ได้ปรับลดลง ในขณะที่อตั ราเงินเฟ้ อปรับสูง ขึน้ มูลค่าที่แท้จริงของพอร์ตการลงทุนจะปรับลดลง อัตราเงิน
เฟ้ อทาให้ผลตอบแทนทีแ่ ท้จริงของกองทุนต่ากว่าผลตอบแทนทีค่ วรจะได้รบั จริง ผูจ้ ดั การกองทุนจะมุ่งลงทุนในหลักทรัพย์ท่ี
สร้างผลตอบแทนสูง เพื่อเป็ นการควลคุมความเสีย่ งดังกล่าว
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6. ความเสีย่ งของผูจ้ ดั การกองทุน (Manager’s risk)
ผลตอบแทนของกองทุนขึน้ อยู่กบั ความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคการลงทุน หรือการบริหารจัดการของผูจ้ ดั การกองทุน การขาด
ทักษะของผูจ้ ดั การกองทุนดังทีก่ ล่าวไว้ในเบื้องต้นอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกองทุน และเกิดความเสียหาย
ต่อผู้ลงทุนตามมา นอกจากนี้ ผู้ลงทุนควรตระหนักถึงระบบการบริหาจัดการกองทุน อาทิ ระบบปฎิบตั ิการและระบบอื่นๆ
ด้วยเช่นกัน ผูจ้ ดั การกองทุนจะควบคุมระดับความเสีย่ งนี้โดยจัดการลงทุนตามกรอบกระบวนการลงทุ น กระบวนการปฎิบตั ิ
การ และวิธกี ารดาเนินงาน ทีไ่ ด้กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ความเสีย่ งเฉพาะของการลงทุนในกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund
1. ความเสีย่ งของหุน้ แต่ละตัว (Stock specific risk)
ความผัน ผวนของมูลค่าหุ้น อาจส่งผลกระทบต่อ ราคาของหน่ วยลงทุ น โดยทัว่ ไป มูลค่ าหุ้น จะผันผวนไปตามแต่ละการ
ดาเนินงานของบริษัท และภาวะตลาด อย่างไรก็ตาม การกระจายการลงทุนจะสามารถลดระดับความเสี่ยงดังกล่าว การ
กระจายการลงทุนนัน้ รวมถึงการกระจายการการลงทุนในบริษัทที่อ ยู่ภายใต้หลากหลายกลุ่มธุรกิจ และอุ ตสาหกรรม หรือ
แม้แต่ในประเทศต่างที่มคี วามเกี่ยวเนื่องกันน้อย นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การกองทุนอาจใช้กลยุทธ์การลงทุน Bottom-up โดยการ
ประเมินจากบริษทั หรือหุน้ นัน้ ๆ เป็ นสาคัญ
2. ความเสีย่ งของประเทศ (Country risk)
การลงทุนในต่างประเทศ อาจได้รบั ความเสีย่ งจากการลงทุนในประเทศนัน้ ๆ อาทิ การเปลีย่ นแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะ
ทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
เพื่อลดความเสีย่ งนี้ผจู้ ดั การกองทุนจะวิเคราะห์ และเลือกลงกระจายลงทุนในหลายประเทศ โดยวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ ฐาน และ
ภาวะเศรษฐกิจโลกควบคู่กนั ไป นอกจานี้ สาหรับประเทศทีต่ อ้ งมีใบอนุ ญาตในการลงทุน หากกองทุนยังไม่มใี บอนุ ญาต หรือ
อยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาต หรือใบอนุญาตถูกเพิกถอนหรือไม่ได้ต่ออายุ ผูจ้ ดั การกองทุนอาจแสวงหาการลงทุนในตลาด
อื่น ๆ ทีส่ ามารถลงทุนได้ต่อไป
3. ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity risk)
ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องเกิดจาก การไม่สามารถเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้เป็ นเงินสดได้ หากหลักทรัพย์ทล่ี งทุนขาด
สภาพคล่อง หลักทรัพย์นัน้ อาจโดนบังคับขายที่ระดับราคาต่ า และอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสุทธิของกองทุ น โดยทัวไป
่
สภาพคล่องของหลักทรัพย์ยงั ขึน้ อยูก่ บั ประเภทของหลักทรัพย์ทล่ี งทุน, ภาวะตลาด, กลุ่มธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆ ดังนัน้ เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ ผู้จดั การกองทุนจะทาการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยละเอียดเพื่อบริหาร
จัดการการจัดประเภทสินทรัพย์ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น (Currency risk)
ทรัพย์สนิ ของกองทุนอาจดารงอยู่ในรูปสกุลเงินต่างประเทศ เช่น USD และการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลีย่ นระหว่าง USD
และอัตราแลกเปลี่ยนของทรัพย์สนิ ของกองทุนอาจก่อให้เกิดการปรับลดของมูลค่าทรัพย์สนิ ภายหลังการแปลงค่าเป็ น USD
ประเภทของกองทุนอาจดารงอยู่ในรูปสกุลเงินที่นอกเหนือไปจาก USD และการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง
USD และสกุลเงินนัน้ ๆ อาจส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สนิ ทีผ่ ลู้ งทุนถืออยู่ ดังนัน้ ผูล้ งทุนควรตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าวอันเกิด
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทุนไม่ได้ทาการปิ ดความเสีย่ งของอัตราแลกเปลีย่ น
5. ความเสีย่ งด้านเครดิต/การผิดนัดชาระหนี้ และความเสีย่ งของคู่สญ
ั ญา (Credit (default) and counterparty risks)
การลงทุนในพันธบัตร และ/หรือเมื่อกองทุนได้ดาเนินการทาธุรกรรมนอกตลาด (OTC) จะมีความเสีย่ งทางด้านเครดิตของผู้
ออกตราสาร หรือการผิดนัดชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร โดยผู้ออกอาจไม่สามารถชาระเงินต้นและผลตอบแทนได้ ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อมูลค่าหน่ วยลงทุน (NAV) ของกองทุนที่ลงทุน นอกจากนี้ ตราสารที่ออกโดยแต่ละผู้ออกตราสารอาจมีระดับ
ความเสีย่ งด้านเครดิตทีต่ ่างกัน ซึง่ ส่วนมากความเสีย่ งด้านเครดิต และความเสีย่ งของคู่สญ
ั ญาจะสูงขึน้ ถ้าอายุตราสารยาวขึน้
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ทัง้ นี้ สามารถลดความเสีย่ งดังกล่าวได้โดยการใช้กลยุทธ์ ใช้กลยุทธ์การลงทุน Bottom-up และ Top-down รวมทัง้ วิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกเพื่อให้แน่ใจก่อนลงทุน
นอกจากนี้ผู้จดั การการลงทุนจะกาหนดอันดับขัน้ ต่ า ของ Credit Rating ซึ่งจัดอันดับโดย Foreign Rating Agencies และ
บริหารจัดการอายุของตราสารการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยกองทุนนี้จะลงทุนในตราสารหนี้ทไ่ี ด้รบั
การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อย "BBB” โดย Fitch หรือเทียบเท่า S&P หรือ Moody’s
การลงทุนในเงินฝากก่อให้เกิดความเสีย่ งด้านเครดิต/การผิดนัดชาระหนี้ และความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญาด้วยเช่นกัน ในกรณีท่ี
คู่สญ
ั ญาไม่ชาระเงินต้นและผลตอบแทน และอาจนามาสู่การการผิดนัดชาระหนี้
ทัง้ นี้ สามารถลดความเสี่ยงดัง กล่าวได้โดยการใช้ก ลยุ ท ธ์ก ารลงทุ น Bottom-up และ Top-down รวมทัง้ วิเคราะห์ ความ
น่าเชื่อถือของผูอ้ อกเพื่อให้แน่ใจก่อนลงทุน
6. ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ (Interest rate risk)
โดยทัวไปเมื
่
่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึน้ ราคาของตราสารหนี้จะมีแนวโน้ มทีป่ รับตัวลดลง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อมูลค่าหน่ วยลงทุน
(NAV) ของกองทุนรวมทีล่ งทุน ถ้ากองทุนถือตราสารถึงวันครบกาหนดอายุ ความผันผวนของราคาจะลดลง ดังนัน้ ผูจ้ ดั การ
กองทุนจะจัดสรรอายุของตราสารทีล่ งทุนขึน้ อยู่กบั มุมมองของผูจ้ ดั การกองทุนต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบีย้ ใน
อนาคต
7. ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการลงทุนเชิงรับชัวคราว
่
(Temporary defensive position)
ในขณะทีผ่ จู้ ดั การกองทุนต้องตัดสินใจทีจ่ ะลงทุนในลักษณะเชิงรับชัวคราว
่
(Temporary defensive position) เช่น เปลีย่ นจาก
ลงทุนในหุ้นเป็ นตราสารหนี้ หรือตราสารตลาดเงิน ผลดาเนินงานของกองทุนอาจจะต่ ากว่ า เกณฑ์มาตรฐาน เพราะการ
ตัด สิน ใจลงทุ น อาจไม่ถู ก เสมอไป เพื่อ บริห ารความเสี่ยงนี้ ผู้จ ัดการกองทุ น จะท าการวิจ ัย และวิเคราะห์ขนั ้ พื้น ฐานของ
แนวโน้มในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
8. ความเสีย่ งจากการลงทุนในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Risk of investing in emerging markets)
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่มคี วามเสีย่ ง (ด้านกฎหมาย, ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง) มากกว่าการ
ลงทุ น ในกลุ่มประเทศที่พ ัฒ นาแล้ ว กลุ่ม ประเทศเกิดใหม่ ต้องเผชิญ กับ การเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็วทางด้านการเมือ ง
เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งความไม่ม ั ่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจนี้มผี ลต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและราคาของ
หลักทรัพย์และส่งกระทบต่อความเชื่อมั ่นของผู้ลงทุ น นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์อาจเกิดจากอัตรา
ดอกเบี้ย, การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทาน, ปั จจัยภายนอกจากประเทศคู่คา้ , นโยบายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับภาษี หรือนโยบาย
ทางการเงิน นโยบายภาครัฐ การเมืองระหว่ างประเทศ และเหตุการณ์ ทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่แล้ว ตลาดการเงินในกลุ่ม
ประเทศเกิดใหม่นัน้ ยังคงขาดสภาพคล่อง ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนยังอยู่ในระดับต่า เป็ นผลให้
หลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ต้องเผชิญกับความผันผวนและมีโอกาสทีร่ าคาของหลักทรัพย์จะปรับลดลง และมีความ
ผันผวนสูงเมื่อเทียบกับหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ดังนัน้ ผูล้ งทุนควรตระหนักว่าการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่ม
ประเทศเกิดใหม่จะต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ และเกิดความเสีย่ งในการลงทุนตามมา ผูจ้ ดั การกองทุนจะ
ควบคุมความเสีย่ งดังกล่าวโดยการบริหารจัดสรรประเภทสินทรัพย์ และกระจายการลงทุนโดยการใช้การวิเคราะห์ และใช้กล
ยุทธ์การลงทุน Bottom-up และ Top-down
21. การดาเนิ นการกรณี บริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงิ นกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด :
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกาหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเปลีย่ นให้บริษทั จัดการราย
อื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธกี ารขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่
คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภายใน 15
วันนับแต่วนั ทีร่ หู้ รือควรรูว้ ่าไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการอาจขอให้สานักงาน
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พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
เป็ นสาคัญ และในกรณีทม่ี คี ่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นบริษทั จัดการ บริษทั จัดการรายเดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว หากบริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั ่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีท่ขี อ้ กาหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว
หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุน รวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มอี านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่ วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การลงนามในข้อผูกพันของ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถอื ว่าผูกพันผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน
ระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวมโครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการ
แก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื
หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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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 อิ ควิ ตี้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2565
Principal Asset Management Berhad (ประเทศมาเลเซีย)
หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนรวมได้ท่ี บริษทั จัดการโดย
ตรง หรือที่ website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th) และสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

รายชื่อผู้จดั การกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอเชีย แปซิ ฟิก อิ ควิ ตี้
1.
2.
3.
4.
5.

นายศุภกร ตุลยธัญ, CFA
นายวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
น.ส.วิรยิ า โภไคศวรรย์
นายธนา เชนะกุล, CFA
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 ่วไปที่เกิ ดจากการลงทุน
- ไม่มี รายงานการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ของธุรกิ จกองทุนรวม
- ไม่มกี ารรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) ค่านายหน้ าทัง้ หมดจากการที่บริษทั สังซื
่ ้อขายหลักทรัพย์ฯ
- ไม่มี - (เป็ นการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน)
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ส่วนข้อผูกพัน

ข้อผูกพัน
1. บริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนพรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ทีอ่ ยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก
(2) เมื่อได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม จัดให้มขี อ้ ผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ สัญญาแต่งตัง้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ และหนังสือชีช้ วน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(3) จัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มหี นังสือชีช้ วนทีเ่ ป็ นปัจจุบนั จัดให้มใี บจองซื้อหน่วยลงทุนหรือใบคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(4) ชีแ้ จงและดาเนินการให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนชีแ้ จงข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนหรือผู้
ทีส่ นใจจะลงทุนทราบในกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ทม่ี ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิ
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลีย่ นแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม
(5) เสนอขายหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(6) เสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของโครงการ หากบริษทั
จัดการแสดงความประสงค์ดงั กล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
(7) ออกใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือปรับปรุงรายการใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้เป็ นปัจจุบนั และส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(8) ลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แล้วแต่กรณี
ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ และจัดทารายงานตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(9) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(10) ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดในกรณีทม่ี ลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง
(11) ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(12) บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดได้ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
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(13) บริษทั จัดการอาจไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้วหรืออาจหยุด
รับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(14) ในกรณีทก่ี องทุนเปิ ดไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงทีจ่ ะรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินบริษทั จัดการอาจชาระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี้
ตามทีก่ าหนดในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
(15) จัดทางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการทีม่ ธี ุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(16) จัดทารายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี เพื่อแสดงข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนเปิ ดของรอบปี บญ
ั ชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามเดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้
หากบริษทั จัดการเลือกจัดทาและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนตามปี ปฏิทนิ ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดง
ข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนรวมของรอบปี บญ
ั ชีขยายเป็ นภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี
(17) จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ เพื่อแสดงข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนเปิ ดของรอบ
ระยะเวลาหกเดือนนัน้ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดือนนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเลือก
จัดทาและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนตามรอบปี บญ
ั ชี ให้บริษทั จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งจัดทาและส่งรายงาน
ดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสาหรับปี บญ
ั ชีนนั ้
(18) จัดให้มรี ายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้
ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และสถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
(19) จัดทาและส่งรายงานเกีย่ วกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมสาหรับทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือของรอบปี
ปฏิทนิ และรายงานทุกรอบปี บญ
ั ชีของกองทุนตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผถู้ อื
หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยูใ่ นทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบ
ระยะเวลา 6 เดือน และ ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการเลือกจัดทาและจัดส่งรายงานรอบปี
บัญชีตามรายงานรอบปี ปฎิทนิ บริษทั จัดการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนรวม
เป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีของกองทุน ตามลาดับ การจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนัน้ ให้
บริษทั จัดการจะดาเนินการอย่างน้อยด้วยวิธกี ารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์ หรือ สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จดั ส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธกี ารตาม (1) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการตามวิธกี ารดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเลือกจัดทารายงานรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน บริษทั จัดการจะได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งจัดทาและ
จัดส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้ เว้นแต่ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขเป็ นอย่างอื่น
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิต้ี
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(20) จัดให้มผี สู้ อบบัญชีของกองทุนรวมทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
(21) จัดให้มผี ดู้ แู ลผลประโยชน์ทม่ี คี ุณสมบัตติ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและหากมีเหตุตอ้ งเปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บริษทั จัดการจะกระทาได้
ต่อเมื่อได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(22) ประสานงานกับผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามรายละเอียดในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน เช่น การส่งมอบ รับ
มอบ แปลงสภาพ จาหน่าย จ่ายโอน ชาระ รับชาระค่าหลักทรัพย์ การรับและจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน
(23) แต่งตัง้ นายทะเบียนของกองทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
(24) แต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีกองทุนเมื่อยุตหิ รือเลิกกองทุน ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(25) ดาเนินการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุน เช่น การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน ดูแล ติดตาม
สิทธิของกองทุน การดาเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน
(26) ดาเนินการเลิกกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนเข้าข่ายต้องเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(27) ดาเนินการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(28) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดในกรณีทห่ี ลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทาลาย
(29) ปฏิบตั กิ ารอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซง่ึ วัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซง่ึ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยูใ่ นปั จจุบนั และที่
แก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทข่ี อ้ กาหนดในข้อผูกพัน
หรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษทั จัดการ
กองทุนได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงือ่ นไขการเปลีย่ นบริษทั จัดการ :
ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นบริษทั จัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสั ่งของสานักงาน หรือโดยเหตุอ่นื ใดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าทาหน้าทีต่ ่อไปได้ ซึง่ รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิต้ี
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โทรศัพท์ 02-724-4000
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพัน ระหว่างผูถ้ อื
หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต โดยเคร่งครัด
(2) รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สนิ อื่น รวมถึงการดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน รับเงิน
และทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ทีก่ องทุนพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุน เช่น เงินปั นผล ดอกเบีย้ รับจากหลักทรัพย์
ผลตอบแทน เงินต้นอื่นใดทีไ่ ด้จากหลักทรัพย์หรือจากการจาหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ เงินชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือ
เงินได้อ่นื ใดของกองทุน โดยดูแล รับฝาก และเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากและหรือบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุนพร้อมทัง้ ดูแล
ให้การเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของ
กองทุนเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ผดู้ แู ลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการไม่สามารถดาเนินการรับหรือจ่ายเงินได้ทนั ตามกาหนดเวลาตามคาสั ่ง
ของบริษทั จัดการ
(3) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน เช่น จัดทารายงานการดาเนินการตามคาสั ่งของบริษทั จัดการในการรับ
เงินและทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ทีก่ องทุนพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุน เช่น เงินปั นผล ดอกเบีย้ การจาหน่าย
หลักทรัพย์ จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สนิ ของกองทุนทีร่ บั ฝากไว้
(4) จัดให้มกี ารรับมอบ ส่งมอบ เปลีย่ นแปลง จาหน่าย รับชาระ ชาระราคาหลักทรัพย์ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ทีเ่ ป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุน ตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์จะได้ตรวจสอบรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องให้ถูกต้อง
ครบถ้วนก่อน
(5) จัดทารายงานการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน และรายงานเกีย่ วกับเงินสดของกองทุน
(6) แจ้งและรายงานให้บริษทั จัดการทราบถึงสิทธิทเ่ี กีย่ วเนื่องกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุน เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้
สิทธิในการจองหุน้ เพิม่ ทุน สิทธิในการรับเงินปั นผลหรือดอกเบีย้ หรือเงินได้อ่นื ใดจากหลักทรัพย์ รวมถึงการแจ้งการ
เปลีย่ นแปลงของหลักทรัพย์ทม่ี ผี ลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ เป็ นต้น หรือสถานะการปิ ดโอน
ของหลักทรัพย์ โดยทันทีทผ่ี ดู้ แู ลผลประโยชน์ได้รบั ทราบข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(7) จัดทารายงานเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
(8) ดาเนินการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตนหรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษทั จัดการ ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้
ค่าใช้จ่ายในการฟ้ องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิ กองทุนนัน้
(9) รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน และจานวนหน่วยลงทุน
ทีล่ ดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึง่ บริษทั จัดการคานวณไว้ตามทีร่ ะบุในรายละเอียดโครงการ ทัง้ นี้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จา่ ยหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ
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ทีเ่ กิดขึน้ จากความผิดพลาดในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการได้คานวณไว้และผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้รบั รองความถูกต้องแล้ว
(10) ให้ความเห็นชอบเมื่อบริษทั จัดการเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของ
กองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุ
จาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึง่ บริษทั จัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ
หรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือให้ความเห็นชอบ
กรณีการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนการ
ชาระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวิธที ค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด กรณีราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง และกรณีอ่นื ใด ทีก่ ฎหมายหรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์
(11) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการกาหนดวิธคี านวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามราคาที่เป็ นธรรม เมื่อมีเหตุจาเป็ น
ทาให้วธิ คี านวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามวิธปี กติไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือในกรณีทเ่ี ป็ นทรัพย์สนิ อื่นของกองทุน
ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ได้มปี ระกาศกาหนดรายละเอียดไว้
(12) ให้ความเห็นเกีย่ วกับการจัดการกองทุนของบริษทั จัดการ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบในการจัดทารายงานตามทีป่ ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด เช่น รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลา
6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์จะจัดทาและนาส่งถึงบริษทั จัดการภายใน 60 วันนับแต่วนั สิน้
รอบบัญชีของกองทุน และ 30 วัน นับแต่วนั สิน้ รอบบัญชีของกองทุนหรือปี ปฏิทนิ ตามลาดับ
(13) เมื่อเกิดเหตุทต่ี อ้ งเลิกกองทุน ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะสิน้ สุดหน้าทีเ่ มื่อผูช้ าระบัญชีของกองทุนได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ในระหว่างทีก่ ารชาระบัญชียงั ไม่สน้ิ สุด ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะดูแลและรับฝากทรัพย์สนิ
ของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนดังกล่าวกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว และผูด้ แู ล
ผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบให้ผชู้ าระบัญชีปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผูช้ าระบัญชีกระทาการหรืองดเว้นกระทาการ
ตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องประกาศกาหนด จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงาน
ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(14) จ่ายเงินคืนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามคาสั ่งของผูช้ าระบัญชี
(15) กรณีทส่ี ญ
ั ญาสิน้ สุดลงไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะดาเนินการโอน และหรือส่งมอบทรัพย์สนิ และข้อมูล
เอกสารทัง้ หมดของกองทุนให้แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่หรือผูช้ าระบัญชี (แล้วแต่กรณี) หรือตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
หรือคาสั ่งของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาสิน้ สุดลง
(16) หน้าทีอ่ ่นื ใดตามทีก่ ฎหมายเกีย่ วกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยูใ่ นปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
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ผูด้ แู ลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ รวมถึงหน้าทีด่ แู ลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และ
เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูด้ แู ลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้ ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิง่ ทีส่ ่งมอบให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลีย่ นแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกรณีทผ่ี ดู้ แู ลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจใช้สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถอื หน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทานัน้ จะ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ แู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่นื เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทาหน้าทีเ่ ป็ น
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีทก่ี ารดาเนินการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์มอี านาจดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เงือ่ นไขการเปลีย่ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
บริษทั จัดการจะเปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุขอ้ ใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) เมื่อบริษทั จัดการหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดย
บอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ตกลงไว้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์หรือ
บริษทั จัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์
อักษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมาย
หรือกรณีอ่นื ใด อันจะมีผลเป็ นการเพิม่ ภาระหน้าทีแ่ ก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ และผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่
ดังกล่าว ผูด้ แู ลผลประโยชน์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษทั จัดการทราบล่วงหน้า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่
ขายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนเรียกร้องให้มกี ารเปลีย่ นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีทผ่ี ดู้ แู ลผลประโยชน์นาข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนไปเปิ ดเผย
หรือใช้ในทางทีก่ ่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เอง บริษทั
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ ทัง้ นี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีทผ่ี ดู้ แู ลผลประโยชน์มคี ุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลัง บริษทั จัดการจะดาเนินการให้ผดู้ แู ล
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ผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบัตใิ ห้ถูกต้องภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการทราบเหตุดงั กล่าว และแจ้งการแก้ไข
ดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ทีแ่ ก้ไขเสร็จสิ้น
ในกรณีทผ่ี ดู้ แู ลผลประโยชน์มไิ ด้แก้ไขคุณสมบัตใิ ห้ถูกต้องภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการจะขออนุญาต
เปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลาดังกล่าว และ
เมื่อได้รบั อนุญาตแล้ว บริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
(7) เมื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์เป็ นผูล้ ม้ ละลายตามคาสั ่งศาล
(8) ในกรณีทม่ี เี หตุให้ตอ้ งเปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน และต้องแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อ่นื แทน ให้กระทาได้
ต่อเมื่อบริษทั จัดการได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
ในกรณีผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระทาได้ หากเป็ นกรณีทม่ี นี ัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจ
บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้
สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-724-4000
และ/หรือทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรือที่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
จากัด และ/หรือทีต่ วั แทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์ได้แต่งตัง้ และ/หรือ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ใด ๆ
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 4917
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66
2645 0080
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 3787
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66
2645 0080
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 8382
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
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อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66
2645 0080
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตั น์พงศ์
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 8501
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66
2645 0080
ชื่อ : นางสาว ชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 9622
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66
2645 0080
ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิม้ สกุล
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 10508
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66
2645 0080
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ : 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2686-9595
5. ผู้จดั จาหน่ าย : ไม่มี
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : และสาขาทัวประเทศ
่
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) จัดให้มผี ตู้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุนซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นผูท้ าหน้าทีข่ ายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนหรือให้คาแนะนา และต้องดูแลให้ผตู้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุนปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านและมาตรฐานในการให้คาแนะนา
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(2) ให้คาแนะนาแก่ผลู้ งทุนตามขอบเขต และหลักเกณฑ์ตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
(3) รับเปิ ดบัญชีเพื่อซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบ
(4) แจกจ่ายหนังสือชีช้ วนหรือเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย และให้ขอ้ มูลหรือเอกสารใด ๆ ที่
จาเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุน รวมทัง้ การแจ้งสิทธิต่าง ๆ ทีค่ วรทราบแก่ลูกค้า
(5) แจกจ่ายหรือรับเอกสารการจองซื้อหรือคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสาร และหลักฐานการแสดงตน
(6) รับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนและส่งคาสั ่งดังกล่าวให้บริษทั จัดการ และตรวจสอบความถูกต้อง
(7) รับชาระเงินค่าจองซื้อหรือค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
(8) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน ทีบ่ ริษทั จัดการและนายทะเบียนได้ทารายการเรียบร้อย และจัดสรรแล้ว ตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากบริษทั จัดการ
(9) ส่งมอบหรือรับมอบใบหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน รวมถึง
เอกสารอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการและนายทะเบียน
(10) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผทู้ ไ่ี ม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการ
(11) จัดให้มหี รือแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับกองทุนเปิ ด และรายละเอียดเกีย่ วกับวิธกี ารซื้อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุน
(12) ชีแ้ จงข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ เกีย่ วกับกองทุนเปิ ด เช่น การแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการกองทุน หรือ
ข้อเท็จจริงทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
(13) ดาเนินการอื่นตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
(14) ดาเนินการอื่นใดตามทีก่ าหนดในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
7. ผู้ดแู ลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็ นผู้ดแู ลสภาพคล่อง) : ไม่มี
9. ที่ปรึกษา : ไม่มี
10. ผูป้ ระกัน (กรณี กองทุนมีประกัน) : ไม่มี
11. ผู้รบั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
12. คณะตัวแทนผู้ถอื หน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
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13. สิ ทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิในการขายคืนหน่วยลงทุน ตามหัวข้อ "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
ไม่มี
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและต้องชาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบียบวิธกี ารทีน่ าย
ทะเบียนกองทุนกาหนด
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจี ดั การ :
13.5.1 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อให้บริษทั จัดการทาการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนโดยบริษทั จัดการจะ
กระทาการตามหัวข้อ "การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธกี ารจัดการ"
13.5.2 กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
กองทุนรวม บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้
เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมือ่ เลิกโครงการ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั เงินคืนเมื่อบริษทั จัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการตามหัวข้อ "การ
ชาระบัญชีกองทุนรวมและวิธกี ารเฉลีย่ เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"
13.7. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ :
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย่ งั ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้
ถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึง่ ลงนามโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การ
แต่งตัง้ จากบริษทั จัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วน
ของทุนของกองทุนรวมทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือ
การคืนเงินทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
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14.2. เงือ่ นไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะดาเนินการดังต่อไปนี้เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการให้
ดาเนินการเป็ นอย่างอื่น
14.2.1 สาหรับการเสนอขายครัง้ แรก
ภายหลังจากทีบ่ ริษทั จัดการได้จดั สรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั
ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
14.2.2 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อมูลทีผ่ ดิ พลาดหรือไม่ครบถ้วน ในหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนได้ โดยต้องแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับจากวันทีน่ ายทะเบียนได้จดั ส่ง
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว
14.2.3 บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต
โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้อง ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของ
บริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
14.2.4 หากเป็ นกรณีผถู้ อื หน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ หมดเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยจะถือเอาบุคคลทีม่ ชี ่อื แรกในคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุนรวมเป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือผูร้ บั เงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
สามารถใช้อา้ งอิงต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงิ นปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน : ไม่มี
16. วิธีการชาระเงิ นหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผ้ถู อื หน่ วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทัง้ ทีเ่ ป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดการกองทุนรวมในกรณีทผ่ี อู้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีทบ่ี ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายทีม่ ชี ่อื อยูใ่ นทะเบียนผูถ้ อื
หน่วยลงทุน ณ วันทีบ่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่า ตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้
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16.1.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จาก
การรับชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ใน
โอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้นแต่กรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ี
สิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ตกลงรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ ดังกล่าวแทนเงิน ทัง้ นี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สนิ นัน้ ได้ และในกรณีทม่ี คี ่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากเงินสารอง รายได้หรือ
ผลประโยชน์ทไ่ี ด้จากการบริหารทรัพย์สนิ นัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะเฉลีย่ เงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้คนื ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธินนั ้ ภายใน 45 วันนับตัง้ แต่วนั ถัด
จากวันทีม่ เี งินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับการเฉลีย่ เงินคืนไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15
วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการได้เฉลีย่ เงินคืน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผัน
ระยะเวลาการเฉลีย่ เงินคืนเป็ นอย่างอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รบั ชาระหนี้ตามตรา
สารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื
หน่วยลงทุนโดยมติพเิ ศษและบริษทั จัดการจะระบุรายละเอียดเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมจะได้จากการรับชาระหนี้
มูลค่าของทรัพย์สนิ ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี้
16.2.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวมโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สนิ นัน้ เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีส่ ามาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ดาเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวดังนี้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการอาจมีไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่างทีบ่ ริษทั
จัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในกรณีทม่ี คี ่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีทม่ี พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการกองทุนรวม
จะดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยทุกรายทีม่ ชี ่อื อยูใ่ นทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทีม่ พี ฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือ
ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้กไ็ ด้ ทัง้ นี้
ในการดาเนินการดังกล่าว บริษทั จัดการไม่ตอ้ งนาตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนัน้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
เงือ่ นไขเพิม่ เติม :
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ในการเฉลีย่ เงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้อ 16.1.3 หากบริษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับ
ชาระหนี้ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลีย่ เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวไปรวมจ่าย
ในโอกาสแรกทีก่ ารเฉลีย่ เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้ นี้ หากได้มกี ารจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จาก
การรับชาระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินนั ้ ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลีย่ เงินคืน บริษทั จัดการอาจนา
เงินได้สุทธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมก็ได้
การชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏชื่อตาม
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้
17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจ่ ดั ให้มที ะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทอ่ี อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่น รวมทัง้ การให้สทิ ธิหรือการจากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าทีแ่ ล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ เี งินลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้น
แต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจัดการกองทุน
รวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมขายให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวม
หุน้ ระยะยาวทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
18. ข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิ ออกเสียง (ถ้ามี) :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษทั
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
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19. หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการใด หากไม่สามารถดาเนินการตามมติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เนื่องจากข้อจากัดดังต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจดานินการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานตามแนวทางที่
สานักงานกาหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผุถ้ อื หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกีย่ วกับข้อจากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกันเป้ นผูร้ บั ผิดชอบในการ
ดาเนินการ
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการ
กองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้
ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามตินนั ้ เสียไป
ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน (มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ ส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือทีก่ าหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติ มข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันทีเ่ ป็ นไปตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญทีเ่ ป็ นไปตามและ
ไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทอ่ี อกโดยอาศัยอานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถอื ว่าข้อผูกพันส่วนทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในเรือ่ งทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ทัง้ นี้ เรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกาหนดเกีย่ วกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
(ข) ข้อกาหนดเกีย่ วกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
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(ค) ข้อกาหนดเกีย่ วกับการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
(ง) ข้อกาหนดเกีย่ วกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกาหนดเกีย่ วกับการแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มผี ลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ ง
ได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันให้มสี าระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยได้รบั มติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ แู ลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันไม่วา่ กรณีใด
ต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ แู ลผลประโยชน์ พร้อมทัง้
ประทับตราบริษทั (ถ้ามี) บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดให้มขี อ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
กองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันพร้อมทัง้ เหตุผลและความ
จาเป็ นให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
22. การเลิ กกองทุนรวม :
22.1. เงือ่ นไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี้
(1) จานวนผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
ทัง้ หมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิด
จานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ ในกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนรวม
ทีม่ ี กาหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขาย
คืนหน่วยลงทุน ให้พจิ ารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึง่ กองทุนรวมเปิ ดให้รบั ซื้อคืนหน่วย
ลงทุนเท่านัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มี
ความเชื่อ โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่
เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สนิ คงเหลือทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการขายคืนนัน้
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ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วย
ลงทุนกองทุนรวมฟี ดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทเี อฟ
(3) บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเลิกกองทุนรวมเปิ ดตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในข้อ 22.2 เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
โดยรวม ทัง้ นี้ ให้นาความในข้อ (2) วรรคสองมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
(4) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมด โดยคานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาทในวันทาการใด และบริษทั จัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนัน้
22.1.2 เมื่อสานักงานมีคาสั ่งเลิกกองทุนรวมตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเมื่อสานักงานมี
คาสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
22.1.3 เมื่อการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นอันสิน้ สุดลงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตัง้
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปและเพื
่
่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
22.1.4 เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วย
22.1.5 สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทป่ี รากฎเหตุ
ดังต่อไปนี้
(1) มีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือข้อผูกพันทีข่ ดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษทั จัดการกองทุนรวมมิได้ปฎิบตั หิ รือดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
เกีย่ วกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปตามที
่
ก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช้ วนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในกรณีทส่ี านักงานสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกองทุน
รวมดาเนินการให้มกี ารเลิกกองทุนรวมทันที
22.2. การดาเนินการของบริษทั จัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพิจารณาผ่อนผัน หรือสั ่ง
การให้บริษทั จัดการปฏิบตั เิ ป็ นอย่างอื่น
(1) ยุตกิ ารรับคาสั ่งซื้อและคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1
(2) แจ้งให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 โดยวิธกี ารดังนี้
(ก) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่ หี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุนได้
(ข) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
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(3) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยู่ของกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุ
ตาม 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าทีส่ ามารถกระทาได้เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(4) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินทีร่ วบรวมได้ตาม (3) ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการนับตัง้ แต่
วันทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1 และเมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
เมื่อได้ดาเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ คงเหลืออยูจ่ ากการดาเนินการตาม (3) บริษทั จัดการจะ
ดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารชาระบัญชี
ของกองทุนรวม
ในกรณีทป่ี รากฏว่ากองทุนเปิ ดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทจ่ี ะต้องดาเนินการเพื่อเลิก
กองทุนเปิ ดตามข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ให้บริษทั จัดการได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ใิ นเรื่องดังต่อไปนี้ ใน
กรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิม่ เติม บริษทั จัดการจะดาเนินการให้
เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
(1) การจัดทาและจัดส่งหนังสือชีช้ วนใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันที่
ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งหนังสือชีช้ วน
(2) การจัดทาและจัดส่งรายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(3) การจัดทารายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ”
นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดส่งรายงาน
(4) การจัดทารายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบ
กาหนดจัดส่งรายงาน
(5) การจัดทาและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏ
เหตุการณ์ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(6) การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ “วิธกี าร
คานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน”
นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ “วิธกี ารคานวณ
กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ที่
ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
23. การชาระบัญชีเมือ่ เลิ กกองทุน :
บริษทั จัดการจะจัดให้มกี ารชาระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทา
หน้าทีร่ วบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิ ทีค่ งเหลือจากการชาระหนี้สนิ ของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ ทาการ
อย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
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ข้อผูกพัน
และผูช้ าระบัญชีจะดาเนินการเฉลีย่ เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่าทีค่ งเหลืออยู่ตามสัดส่วนจานวน
หน่วยลงทุนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ชาระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สนิ คงค้างอยูใ่ ห้ผชู้ าระบัญชีจดั การโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ให้ตกเป็ นกรรมสิทธิของส
์ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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