
 

 

 

 

 

• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตวัในฮ่องกง ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 
• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ี (“กองทุน”) ลงทุนใน กองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund (“กองทุน

หลกั”) ต่างประเทศ จึงอาจท าให้กองทุนมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาท และดอลลาร์สหรฐั และเน่ืองจากกองทุนหลกัสามารถไป
ลงทุนได้ในต่างประเทศในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก จึงท าให้กองทุนมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีกองทุนไปลงทุนด้วย บริษัทจดัการอาจใช้สญัญา
ซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนของกองทุน (Hedging) โดยอาจพิจารณาปรบัเปล่ียนอตัราส่วนตามดุลย
พินิจของผู้จดัการกองทุนในแต่ละช่วงเวลาของการลงทุน ทัง้น้ี กองทุนไม่ได้ป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนทัง้จ านวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน
หรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ อย่างไรก็ตามหากผู้จดัการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกันความ
เส่ียงอตัราแลกเปล่ียนอาจไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรือท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ท่ีอาจได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกัน
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนกไ็ด้ เน่ืองจากการใช้เครื่องมือป้องกนัความเส่ียงจะมีต้นทุนในการท าธุรกรรม ท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน ดงันัน้ กองทุนจึงยงัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเหลืออยู่  

• เน่ืองจากกองทุนหลกั สามารถลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) ในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 
10 ของมูลค่าทรพัยสิ์นของกองทุน และตราสารหน้ีท่ีได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศ (Local Rating) จากสถาบนัจดัอนัดบัท่ีไม่ได้
รบัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซ่ึงเม่ือนับรวมแล้วอัตราส่วนการลงทุนดงักล่าวอาจสูงกว่าเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด บริษัทจัดการ จะท าการติดตามสัดส่วนการลงทุนใน Unlisted Securities และตราสารหน้ีท่ีได้รบัการจดัอันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศ (Local Rating) จากสถาบนัจดัอันดบัท่ีไม่ได้รบัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะปรบัลดสดัส่วนการลงทุนใน
กองทุนหลกั รวมทัง้ถือครองเงินสดหรือตราสารท่ีมีคุณภาพดีทัง้ในและ/หรือต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้สัดส่วนการลงทุนในส่วนดงักล่าวของ
กองทุนน้ี ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ไม่เกินกว่าเกณฑ์ของส านักงานก.ล.ต. ก าหนด  

• กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิดได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมติั ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ ชนิดเพ่ือการออม ทัง้น้ี ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 7 ชนิดก่อนท าการ
ลงทุน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนในอนาคตได้ 

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท าให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน 
ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

• มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแยกค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นของกองทุน
แต่ละชนิด 

• กองทุนน้ี มีความเส่ียงอนัอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน 
• เน่ืองจากกองทุนน้ี เป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ี        

ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รบัเงินคืนตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคนืมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ 

ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 
• ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถาม       

ผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 
• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้รบัรองถึงความถกูต้องของ

ข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 
• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิตี้  

  ค าจ ากดัความ  :  

  เป็นไปตามประกาศ 

  1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

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

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

1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL APDI  

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้  

1.6. การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด  

1.7. อายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

1.8. อายุโครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : ไม่ม ี 

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่ม ี

1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11. ลกัษณะโครงการ : เสนอขายในไทย 

 2. จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอ 
     ขาย :  

2.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 2,500,000,000.00 บาท  

      2.1.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการเริม่ต้น : 1,500,000,000.00 บาท 

2.2. เงื่อนไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวน เงนิทุนของ
โครงการไดไ้ม่เกนิ 225 ล้านบาท 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิกองทุนหรอืไม่กไ็ด ้โดยขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยถอืว่าไดร้บั
ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที ่ 

(1)  บรษิทัจดัการพจิารณาแล้วเหน็ว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรอืไม่มตีราสารทีส่ามารถ
ลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(2)  กรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกับการน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ  

(3)  กรณีทีไ่ม่สามารถลงทุนในกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศมาเลเซยี
ได ้หรอืไม่สามารถสรรหา และ/หรอืลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ทีม่นีโยบายการลงทุนสอดคล้องกบั
วตัถุประสงค์ และ/หรอืนโยบายการลงทุนของโครงการไดเ้หมาะสม  

(4)  กรณีทีก่องทุนรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพยีงพอต่อการจดัตัง้กองทุนเพื่อส่งเงนิไป
ลงทุนในต่างประเทศ 

(5)  กรณีมเีหตุใหเ้ชื่อว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

2.3. มูลค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10 บาท  
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2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 250,000,000 หน่วย  

  2.5.  ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท  

2.6.  มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก 

ชนิดสะสมมูลค่า   มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก 1,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก 50,000,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก 1.00 บาท 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก 1,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก 1.00 บาท 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์  มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก 500.00 บาท 

ชนิดเพื่อการออม   มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก 1,000.00 บาท 

2.7.  มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถัดไป : 1,000 บาท  

ชนิดสะสมมูลค่า   มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป 1,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป 50,000,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป 1.00 บาท 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป 1,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป 1.00 บาท 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์  มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป 500.00 บาท 

ชนิดเพื่อการออม   มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป 1,000.00 บาท 

2.8.  มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ก าหนด  

ชนิดสะสมมูลค่า   ไม่ก าหนด  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   ไม่ก าหนด 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   ไม่ก าหนด 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์  ไม่ก าหนด 

ชนิดเพื่อการออม   ไม่ก าหนด 

2.9.  จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ก าหนด 

ชนิดสะสมมูลค่า   ไม่ก าหนด  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   ไม่ก าหนด 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   ไม่ก าหนด 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์  ไม่ก าหนด 

ชนิดเพื่อการออม   ไม่ก าหนด 
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 2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

 2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า : ไม่ก าหนด  

 2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปรบัลด หรือยกเว้นจ านวนมูลค่าขัน้ต ่าตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) ให้กับผู้สัง่ซื้อ 
หรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขทีบ่รษิัทจดัการอาจก าหนดขึ้นในอนาคต เพื่อ
เป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิในการลดหรอืเปลี่ยนแปลงมลูค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อและ/หรือ
ขายคนืหน่วยลงทุนได ้โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแล้ว เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายหรือ
บริการต่าง ๆ หรือ ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจ
ของบริษทัจดัการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยหากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าว
บรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิัทจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

  3. วตัถปุระสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุน
ในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน 

3.1  วตัถุประสงค์ของโครงการ : 

เป็นทางเลือกใหแ้ก่ผู้ลงทุนทีต่้องการลงทุนไปยงัต่างประเทศ และต้องการสรา้งโอกาสในการรบัผลตอบแทนทีด่ีจาก
การมุ่งลงทุนในตราสารแห่งทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่น) แต่อย่างไรก็ตามในช่วงที่สถานการณ์ไม่
เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารทุน กองทุนอาจปรบัสดัส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือ
ตราสารหนี้อื่นๆได ้ ทัง้นี้ กองทุนจะน าเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ่งจะ
ส่งผลใหม้ี net exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดงักล่าว คดิเป็นอตัราเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 
ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน  ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรพัย์อื่นใดที่ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต.  

3.2. ประเภทกองทุนรวมตามนโยบายการลงทุน :  ตราสารทุน 

   3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) 

- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund ) 

ชื่อกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 

กองทุนหลกัจดทะเบยีนซื้อขายในประเทศ : มาเลเซยี (MALAYSIA) 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ: กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ 

3.5. นโยบายการกู้ยมื (ถ้าม)ี : ไม่ม ี 

3.6. การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 

      3.6.1 วตัถุประสงค์ของการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเสีย่ง (Hedging)  
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3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน  

3.8. กลยุทธ์การบรหิารกองทุน (Management Style)  

      ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ("กองทุนหลกั") เพื่อใหไ้ด้
ผลตอบแทนเทยีบเคยีงกบักองทุนหลกั ส่วนกองทุนหลกัมุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสูงกว่าดชันีชี้วดั (Active 
Management) 

3.9. ดชันีชี้วดั/อ้างองิ (Benchmark)  

1) ดชันี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความ  
 เสีย่งอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 85  

2) ดชันี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อ 
 เทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม 
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบริษทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัค่าอธบิายเกี่ยวกับตวัชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชี้วดั
ดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใช้ประโยชนจ์ากขอ้มูลใน
การตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบริษทั
จดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการใช้เปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของ
ตวัชี้วดัไม่ไดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทับรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุน
สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลการตดัสนิใจลงทนุได้ 

 3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จา่ยผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน  

 3.11. รายละเอยีดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

  กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จด  
 ทะเบยีนในประเทศมาเลเซยีเพยีงกองทุนเดยีว ซึ่งกองทุนหลกั (Master Fund) มนีโยบายจดุมุ่งหมายในการบรหิาร 
 จดัการผลตอบแทนของกองทุนใหม้เีสถยีรภาพและเชงิบวกจากการลงทุนในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ยกเว้นประเทศ 
 ญี่ปุ่น) กองทุนจะลงทุนในบรษิทัจดัตัง้, จดทะเบียน, และ/หรอื มีการด าเนินการส่วนใหญ่ในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิก  
 (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ในส่วนของบริษัทจดทะเบียน จะต้องมีการซื้อขายในต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE  
 ดว้ยเช่นกนั โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุ้นที่มกีารจ่ายเงินปันผลสูงและให้ผลตอบแทนทีน่่าสนใจ มีการจ่ายเงิน 
 ปันผลสม ่าเสมอ มีแนวโน้มในการเติบโตสูงเมือเทียบกับตลาดโดยรวม นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในบรษิัทที่ม ี
 ศกัยภาพในการเตบิโตทีด่ ีและผูจ้ดัการกองทุนไดเ้ลง็เหน็ถงึการจ่ายเงนิปันผล/ผลตอบแทนทีด่ใีนอนาคต  

   อย่างไรกต็ามในกรณีทีต่ลาดตราสารทุนมคีวามผนัผวนหรอืในชว่งทีส่ถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนในตรา   
 สารทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมอืง เป็นต้น ผูจ้ดัการกองทุนอาจปรบัสดัส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสาร  
 ทาง  
 การเงนิ และ/หรอืตราสารหนี้อื่นๆไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ โดยตราสารหนี้ทีก่องทุนลงทุน 
 จะต้องไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืไม่ต ่ากว่า BBB โดยสถาบนัการ 
 จดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาตทิี่มคุีณสมบตัติามที่ก าหนดหรอืเทีย่บเท่า นอกจากนี้ 
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 กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน และ/หรอืตราสารหนี้ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุน (CIS) อื่น โดยสอดคล้องกบั 
 วตัถุประสงค์ของกองทุน และสอดคล้องกับขอ้ก าหนดของ Securities Commission และมาตรฐาน CIS 

กลยุทธ์การจดัสรรการลงทุนของกองทุน ดงันี้ 

สดัสว่นการลงทุนในตราสารทุนอยู่ระหว่างรอ้ยละ 60-98 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ 
• สดัส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ 
• สดัส่วนการลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมอื่น (CIS) ทีส่อดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของกองทุน สูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ    
  20 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ 
• สดัส่วนการลงทุนในสนิทรพัย์ทีม่สีภาพคล่องอย่างน้อยรอ้ยละ 2 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิพื่อรกัษาสภาพคล่อง 
  ของกองทุน  

ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทนุของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ทีจ่ด
ทะเบยีนในประเทศมาเลเซยีซึ่งจะส่งผลใหก้องทุนม ีnet exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดงักล่าวโดยเฉลี่ยใน
รอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน และน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ย
ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน  

ส่วนทีเ่หลอือาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศทีม่ลีกัษณะคล้ายเงนิฝาก เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตาม
กฎหมายไทย ทีม่อีายุของตราสารหรอืสญัญา หรอืระยะเวลาการฝากเงนิ แล้วแต่กรณี ทีม่อีายุไม่เกนิ 1 ปี โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อส ารองเงนิไวส้ าหรบัการด าเนินงาน รอการลงทนุ หรอืรกัษาสภาพคล่องของกองทุน และบรษิทั
จดัการอาจจะลงทุนในเงนิฝากต่างประเทศ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย์ 
หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน โดยขึน้อยู่
กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึ่งพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น 
ทศิทางของค่าเงนิ, ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นต้น อย่างไรกต็ามหากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่า การ
ป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย หรอืท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยี
ประโยชน์ทีอ่าจไดร้บั ผูจ้ดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนกไ็ด้ 

ทัง้นี้ จะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note) รวมถงึตรา
สารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (issue/issuer) ต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non-investment 
grade) และตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (unrated securities) และตราสารทุนของบรษิทัทีไ่ม่ได้
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted securities) 

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเขา้ลงทุนในกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ทีจ่ด
ทะเบยีนในประเทศมาเลเซยีได ้หรอืกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนดงักล่าว ไม่เหมาะสม
อกีต่อไป เช่น กรณีทีผ่ลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ทีม่นีโยบายการ
ลงทุนใกล้เคยีงกนัอย่างมนีัยส าคญั หรอืตดิต่อกนัเป็นระยะเวลานาน หรอืขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลงอย่าง
มนีัยส าคญั จนอาจมผีลกระทบต่อการลงทุนหรอืค่าใชจ้่าย หรอืการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
หนังสอืชี้ชวนหรอืโครงการ หรอืเมื่อกองทุนต่างประเทศกระท าความผดิร้ายแรงตามความเหน็ของหน่วยงานที่
ก ากับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรอืเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบยีนทีส่่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนในฐานะ
ผูล้งทุน หรอืในกรณีทีม่กีองทุนอื่นทีม่นีโยบายใกล้เคยีงกนัและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบรษิทั
เหน็วา่การยา้ยไปลงทุนในกองทุนดงักล่าวเป็นผลดตี่อผลการด าเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าเงนิไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นทีม่นีโยบายการ



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี้          6 

ลงทุนสอดคล้องหรอืใกล้เคยีงกบั กองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศ
มาเลเซยี โดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยแล้ว ซึ่งในการพจิารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนัน้ บรษิทั
จดัการจะพจิารณาโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะมหีนังสอืแจง้ใหผู้้
ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนที่จะน าเงนิไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่น
อย่างไรกต็ามหากบรษิทัจดัการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดทีม่นีโยบายสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของ
โครงการ บรษิทัจดัการอาจยกเลกิกองทุน หรอืด าเนินการขอมติจากผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
ลงทุนกไ็ด ้ 

ในกรณีที่กองทุนหลกั มกีารเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอื่น ทีไ่ม่สอดคล้องกับขอ้ก าหนดของส านักงาน กลต. 
หรอื การลงทุนของกองทุนหลกัไม่สอดคล้องตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาท ิกองทุนอาจ
ลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted securities) ในสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 
10 ของมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุน และตราสารหนี้ทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศ (Local 
rating) จากสถาบนัจดัอนัดบัทีไ่ม่ไดร้บัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งเมื่อนับรวมแล้วอตัราส่วน
การลงทุนดงักล่าวอาจสูงกว่าเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บรษิทัจดัการ จะท าการตดิตาม
สดัส่วนการลงทุนใน Unlisted securities และตราสารหนี้ทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศ 
(Local rating) จากสถาบนัจดัอนัดบัทีไ่ม่ไดร้บัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะปรบัลด
สดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลกั รวมทัง้ถอืครองเงนิสดหรอืตราสารทีม่คุีณภาพดทีัง้ในและ/หรอืต่างประเทศเพิม่
มากขึน้ เพื่อใหส้ดัส่วนการลงทุนในส่วนดงักล่าวของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามิก อนิคมั อคิวติี้ 
ไม่เกนิกวา่เกณฑ์ของส านักงานก.ล.ต. ก าหนด คอื เมื่อค านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกั
หลงั ผูค้ ้าประกนั หรอืคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน และเมื่อรวมกนัทัง้สิน้
ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามิก อนิคมั อคิวติี้ โดย
บรษิทัจดัการจะด าเนินการควบคุมและตดิตามสดัส่วนการลงทุนของกองทุนอย่างเขม้งวด โดยทางกองทุนหลกั
จะแจง้สดัส่วนการลงทุนมาใหท้างบรษิทัจดัการทราบและเพื่อควบคุมอตัราส่วนดงักล่าวเป็นรายสปัดาห ์ทัง้นี้ หาก
บรษิทัจดัการพจิารณาแล้วเหน็ว่าการปรบัสดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลกัของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี 
แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี้ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาไดแ้ละ/หรอืไม่เป็นผลประโยชน์กับผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนกองทุนหลกัในต่างประเทศ (Master Fund) จาก Principal Asia 
Pacific Dynamic Income Fund ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศมาเลเซยี เป็นกองทุนต่างประเทศอื่นทีม่นีโยบายการ
ลงทุนเหมอืนหรอืใกล้เคยีงกนัและเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการจะมี
หนังสอืแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วนั หรอืขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี้ ได ้โดยใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว   

 เงื่อนไขอื่นๆ 
 ในกรณีที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนมกีารลงทุนในกองทุนปลายทาง*หากเกดิเหตุการณ์ทีก่องทุนปลายทาง มีการ  
 ลดลงในลกัษณะใดดงันี้ 
 (1) NAV ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรอื 
 (2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใดติดต่อกนัคิดเป็นจ านวน > 2/3 ของ NAV ของ  

 กองทุนปลายทาง 
ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรพัย์สนิสุทธลิดลงในลกัษณะดงักล่าวข้างต้น บรษิัทจดัการด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการด าเนินการของ บลจ. โดย

ค านึงถงึประโยชน์ทีด่ทีี่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือ
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หน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฎ
เหตุ 

(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ทีส่นใจจะลงทุนเพื่อให้ผูท้ี่สนใจจะ
ลงทุนรบัรูแ้ละเข้าใจเกี่ยวกบัสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี้ บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องด าเนินการให้
บุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย 

(3) ปฏิบตัิตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ให้แล้วเสรจ็ภายใน 60 วนันบัแต่วนัที่มกีารเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางทีป่รากฏเหตุ 

(4) รายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่
ด าเนินการแล้วเสรจ็ 

ทัง้นี้ ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (2) บรษิทัจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
*กองทุนปลายทาง หมายถงึ กองทุนที่กองทุนหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอร์ไปลงทุน ซึ่งมีลกัษณะเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์โดยครบถ้วนดงันี้ 
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และใหห้มายความรวมถงึกองทุนที่มี

ลกัษณะเป็นการลงทุนร่วมกนัของผู้ลงทุน ไม่ว่าจะจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
และไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรสัต์ หรือรูปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรพัย์
ต่างประเทศ (REIT) หรอืโครงการจดัการลงทุน (collective investment scheme) เป็นต้น 

(2) เป็นกองทุนทีก่องทุนหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอร์ มกีารลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 
ของ NAVของกองทุนตาม (1) นัน้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิใ์นกรณีทีม่กีารด าเนนิการเปลี่ยน/โอนยา้ย/เลกิกองทุน กองทุนจะยกเวน้ไม่น าเรื่อง
การลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งทรพัย์สนิในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน มาบงัคบัใชใ้นช่วงด าเนินการคดัเลอืก และ/หรอื เตรยีมการลงทุน 
และ/หรอื เลกิกองทุนดงักล่าว 

รายละเอยีด กองทุน  

Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

 ชื่อ   : Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 

 ประเภท  : กองทุนตราสารทุน 

 อายุโครงการ  : ไม่ก าหนด 

 วนัจดัตัง้กองทุน : 9 กนัยายน 2558 

 สกุลเงนิของกองทุน : ดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา (USD) 

 ซื้อขาย Dealing : ทุกวนัท าการของประเทศมาเลเซยี 

 บรษิทัจดัการลงทุน : Principal Asset Management Berhad (3040 78-K) 

 Trustee  : HSBC (Malaysia) Trustee Berhad (1281-T) 

 Website   : www.principal.com.my/ 

 นโยบายการลงทุน        :  

กองทุนมจีุดมุ่งหมายในการบรหิารจดัการผลตอบแทนของกองทุนใหม้เีสถยีรภาพและเชงิบวกจากการลงทุนใน
ภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ยกเวน้ประเทศญี่ปุ่น) กองทุนจะลงทนุในบรษิทัจดัตัง้, จดทะเบยีน, และ/หรอื มกีาร
ด าเนินการส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชยีแปซฟิิก (ยกเวน้ประเทศญี่ปุ่น) ในส่วนของบรษิทัจดทะเบยีน จะต้องมกีารซื้อ 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQjBAwAWoVChMIjJjfjs_DyAIVRD6OCh1GVQPe&url=http%3A%2F%2Fth.coinmill.com%2FUSD_calculator.html&usg=AFQjCNGuMKzx1ec46JhqvXYahZMbZdf6ug&bvm=bv.105039540,d.c2E
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ขายในต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE ดว้ยเช่นกนั โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุน้ทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลสูงและให้
ผลตอบแทนทีน่่าสนใจ มกีารจ่ายเงนิปันผลสม ่าเสมอ มแีนวโน้มในการเตบิโตสูงเมอืเทยีบกบัตลาดโดยรวม นอกจากนี้ 
กองทุนอาจลงทุนในบรษิทัทีม่ศีกัยภาพในการเติบโตทีด่ี และผูจ้ดัการกองทุนได้เลง็เหน็ถงึการจ่ายเงนิปันผล/
ผลตอบแทนทีด่ใีนอนาคต 

อย่างไรกต็ามในกรณีทีต่ลาดตราสารทุนมคีวามผนัผวนหรอืในช่วงทีส่ถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารทุน 
เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมอืง เป็นต้น ผูจ้ดัการกองทุนอาจปรบัสดัส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงนิ 
และ/หรอืตราสารหนี้อื่นๆไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ โดยตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะต้องไดร้บัการ
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือไม่ต ่ากว่า BBB โดยสถาบนัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาตทิีม่คุีณสมบตัติามทีก่ าหนดหรอืเทีย่บเท่า นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนใน
ตราสารทุน และ/หรอืตราสารหนี้ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุน (CIS) อื่น โดยสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของกองทุน และ
สอดคล้องกับขอ้ก าหนดของ Securities Commission และมาตรฐาน CIS 

กลยุทธ์การจดัสรรการลงทุนของกองทุน ดงันี้ 

• สดัสว่นการลงทุนในตราสารทุนอยู่ระหว่างรอ้ยละ 60-98 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ 
• สดัส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ 
• สดัสว่นการลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมอื่น (CIS) ทีส่อดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของกองทุน สูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 20    
  ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ 
• สดัส่วนการลงทุนในสนิทรพัย์ทีม่สีภาพคล่องอย่างน้อยรอ้ยละ 2 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิพื่อรกัษาสภาพคล่องของ 
  กองทุน  

ผูจ้ดัการกองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการลงทุน ทัง้นี้ ต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์ที ่Securities Commission Malaysia ก าหนด 

การจ่ายเงนิปันผล : ม ี 

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม  

 ค่าสมคัร (Application Fee)            : ไม่เกนิรอ้ยละ 7 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

  (ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

 ค่าธรรมเนียมการขายคนื / หน่วยลงทุน (Withdrawal Fee) : ไม่ม ี

 ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลี่ยน (Switching Fee) : ไม่เกนิรอ้ยละ 7 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

  (ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

 ค่าบรหิารจดัการกองทุน (Management Fee)  : ไม่เกนิรอ้ยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ(NAV) 

  (ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 1.5 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ(NAV)) 

 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี   : ไม่เกนิรอ้ยละ 0.08 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ(NAV) 

    (ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ(NAV)) 

 หาขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่                   : www.principal.com.my 

 ISIN Code: MYU1002DP005  

 Bloomberg Ticker: CPASUSD MK  

 กองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศมาเลเซยี เป็นกองทุนรวมเพื่อผู ้ 
 ลงทุนทัว่ไป (Retail fund) และไม่ใชก่องทุนรวมประเภทเฮด็จ์ฟันด์ (Hedge fund) ทีม่หีน่วยงานก ากบัดูแลดา้น 
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 หลกัทรพัย์และตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities   
 Commission (“IOSCO”)  
 ขอ้ความในส่วนกองทุนหลกัไดถู้กเลอืกมาเฉพาะส่วนทีส่ าคญัซึ่งแปลมาจากฉบบัภาษาองักฤษ ดงันัน้กรณีทีม่ ี  
 ความไม่สอดคล้องหรอืแตกต่างกบัทางต้นฉบบัภาษาองักฤษ ใหถ้อืตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์  
 อนึ่ง กองทุนหลกัอาจมกีารแก้ไขเพิม่เตมิ หรอืเปลี่ยนแปลงการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ของ 
 กองทุนหลกัได ้หรอืในกรณีทีก่องทุนหลกัมกีารเปลี่ยนแปลงขอ้มูลต่างๆ หรอืมกีารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการ  
 ซึ่งบรษิทัจดัการเหน็ว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญั บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแก้ไข/เพิม่เตมิ/   
 เปลี่ยนแปลงใหส้อดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลกัโดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 แล้ว โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบตามทีป่ระกาศส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด  

  3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลใหก้องทุนม ีnet exposure ทีเ่กี่ยวขอ้ง  
 กบัความเสีย่งต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  

        3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ 

ส่วนที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่2 :  ทรพัย์สนิประเภทหน่วย CIS  
เป็นไปตามประกาศ โดยไม่ลงทุนในหน่วย infra และหน่วย Property 

ส่วนที ่3 :  ทรพัย์สนิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก 
เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) การลงทุนใน Reverse Repo ต้อง
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงันี้ 
ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย์ (Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุน 
ดงันี้ 
ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทุน ดงันี้ 
เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่7 : ทรพัย์สนิประเภททองค าแท่ง (เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองค า) 
ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่8 :  ทรพัย์สนิประเภทหน่วย private equity 
ไม่มกีารลงทุน 

        3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

ส่วนที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่2 :  ทรพัย์สนิประเภทหน่วย CIS  

เป็นไปตามประกาศ  โดยไม่ลงทุนในหน่วย infra และหน่วย Property 
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ส่วนที ่3 :  ทรพัย์สนิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ 
เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) 
ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย์ (securities lending) 
ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทุน ดงันี้ 
เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่7 : ทรพัย์สนิประเภททองค าแท่ง (เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองค า) 
ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่8 :  ทรพัย์สนิประเภทหน่วย private equity 
ไม่มกีารลงทุน 

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรพัย์สินของกองทุนรวม :  
 อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

        ส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 
 เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

        ส่วนที ่2 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกจิการ (group limit) 
 เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

        ส่วนที ่3 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัย์สนิ (product limit) เฉพาะส่วนทีไ่ม่เป็นไปตามประกาศ 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรอื Basel lll ทีม่ี

อนัดบัความน่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตรา
สารทีต่ ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้ (non-investment 
grade / unrated)  

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

ส่วนที ่4 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) 
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด  และไม่
ลงทุน หน่วย Property, หน่วย Infra, หน่วย Private Equity 

ส่วนที ่5 : การด าเนินการเมื่อทรพัย์สนิทีล่งทุนขาดคุณสมบตัหิรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ส่วนที ่6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

 4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ม ี 
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 
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- ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
- ระยะเวลาการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
- สทิธปิระโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF) 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

รายละเอียดแต่
ละชนิดหน่วย

ลงทุน 
ชื่อย่อ ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

1. ชนิดสะสม   
    มูลค่า 

PRINCIPAL 
APDI-A 

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่้องการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการ
ลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)  

2. ชนิดผูล้งทุน   
    สถาบนั 

PRINCIPAL 
APDI-I 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบนั/บุคคลธรรมดา ทีต่้องการรบัรายได้
จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน 
(Total return) โดยก าหนดขัน้ต ่าในการลงทุนสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น (ยงัไม่เปิด
ใหบ้รกิาร) 

3. ชนิดผูล้งทุน 
    กลุ่ม 

PRINCIPAL 
APDI-C 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบุิคคล/ สถาบนัที่บริษทัจดัการก าหนด 
อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุนส ารองเลี้ยงชพี กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบรหิารของ
บรษิทัจดัการ ผูล้งทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) 
กองทุนรวมของบรษิทัจดัการอี่น การลงทุนจากนิตบุิคคล/สถาบนัทีม่กีารใหบ้ริการ
บรหิารพอร์ตการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model รวมถงึ ผูล้งทุนกลุ่มผู้
ลงทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่ในอนาคตเท่านัน้ (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 

4. ชนิดขายคนื  
   หน่วยลงทุน 
   อตัโนมตั ิ

PRINCIPAL 
APDI-R 

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจาก
การขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและไม่ต้องเสยีภาษีเงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตันิัน้ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

5. ชนิดผูล้งทุน 
   พเิศษ 

PRINCIPAL 
APDI-X 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ 
รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิ่มเตมิในอนาคต โดยเปิดโอกาสให ้ผู้
ลงทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จาก
การลงทุน (Total return) 

6. ชนิดช่องทาง 
    อเิลก็ทรอนิกส์ 

PRINCIPAL 
APDI-E 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทีท่ ารายการผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ของบรษิทัจดัการ ที่
ต้องการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นก าหนดใหส้ าหรบัผู้ลงทุนทีท่ ารายการ
ผ่าน Mobile Application (Mobile App) และ Internet (Easy invest) ของบรษิทั
จดัการเท่านัน้ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต (ยงัไม่
เปิดใหบ้ริการ) 

7. ชนิดเพื่อการ 
    ออม 

PRINCIPAL 
APDI-SSF 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทีต่้องการออมเงนิระยะยาวและไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี 
โดยเงนิลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถน าไปลดหย่อนภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา
ได ้ทัง้นี้ ผูล้งทุนต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขทีก่รมสรรพากรและ/
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หรอืหน่วยงานของทางการประกาศก าหนด รวมถงึผูล้งทุนทีค่าดหวงัรบัผลตอบแทน
จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน 
(Total return) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลง/เพิม่เตมิประเภทผูล้งทุนเพื่อลงทุนในชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ละชนิดผูล้งทุนพเิศษ รวมถงึชนิดผู้ลงทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคตได ้
โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง และประกาศผ่านทางเวบ็
ไซด์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ ทัง้นี้ ยกเวน้กรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) หากมกีารเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขดงักล่าว บริษทัจดัการจะประกาศแจง้ใหท้ราบโดยพลนั 
ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุนก าหนด 
ส าหรบัการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไม่ไดเ้ปิดใหบ้ริการ เพื่อเพิม่ความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาคญั โดยบรษิัทจดัการจะประกาศ
รายละเอยีดล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทัจดัการใหท้ราบไม่น้อยกว่า 7 วนั 

ทัง้นี้ หากกฏหมายหรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม มีการ 
    เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกบัเงื่อนไขทางภาษี หรอืมกีารประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งประกาศก าหนดเพิม่เตมิ หรอื   
    เปลี่ยนแปลงบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขโครงการใหส้อดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว โดยค านึงถงึ  
    ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจง้ใหผู้ถ้อื   
    หน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทัจดัการ  

 5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

 5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

 - บรษิทัจดัการ 

 - ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

 5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

           สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ. 

  6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ. 

      6.3. การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน :  

ไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า  

   7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

7.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 
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- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

      สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ. 

7.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบปกติ 

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  
7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

 กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกติ 
 ชนิดสะสมมูลค่า    : ม ี
 ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ม ี
 ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ม ี
 ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ม ี
 ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ม ี
 ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์  : ม ี
 ชนิดเพื่อการออม    : ม ี

 การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรือเป็นจ านวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่าง
หนึ่ง โดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนไดท้ี่บรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่
บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ
ก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งได้ที่บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหรือสามารถส่งค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื   

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท าการขายคนืหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ 
ในเวลาท าการ โดยในการขายคนืหน่วยลงทุนบรษิทัจดัการจะหกัเงนิลงทุนในแต่ละรายการของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนตามวธิเีขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรยีงล าดบัรายการ ตามวนัและเวลาทีป่รากฏในระบบนาย
ทะเบยีน ทัง้นี้ การขายคนืหน่วยลงทุน อาจส่งผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนต้องช าระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษี 
ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีต่้องศกึษา และปฏิบตัติามขอ้ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะต้องน าส่งค าสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปนี้ เวน้แตจ่ะไดร้บัอนุญาตจาก
บรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  
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กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

• หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา
เริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนั
ท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนั
ท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถ้าม)ี  

บรษิทัจดัการจะแจง้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของ
บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่
บรษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ ส านักงานของ
บรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี  

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ภายใน 2 
วนัท าการ หลงัจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
ไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  

การช าระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ 

ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิใหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบ
ธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา เวน้แต่บริษทัจดัการไดร้บัการผ่อน
ผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต 
บรษิัทจดัการจะช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคา
ดงักล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนั โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุน
ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา และหรอืกรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือ
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยบริษัทจดัการจะช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืโดยน าเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเข้า
ฝากในบญัชเีงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต  ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตาม
รายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 
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โดยในกรณีที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการ
จะจดัส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการที่บริษัทจดัการเห็นสมควร หรือโดยให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว  

หรอืบรษิัทจดัการจะด าเนินการใหม้ีการหกักลบหนี้กันใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทนุรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมหรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการไม่สามารถ
ช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการในค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้สัง่ขายคืนได้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทัง้นี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการคืน
เงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
ชนิดสะสมมูลค่า    : ไม่ม ี
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม    : ไม่ม ี
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ไม่ม ี
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : ไม่ม ี
ชนิดเพื่อการออม    : ไม่ม ี
หลกัเกณฑ์การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: 
1. กองทุนจะพจิารณารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการ   
   ด าเนินงานสิน้สุดตามช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชทีี่ 
   จะจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิล้วแต่กรณี  
2. การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
7.4.2.1  วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
           1. บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและมอบหมายให้    
               บรษิทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิปีละ 12   
               ครัง้ โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมผีลใหจ้ านวน 
               หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  
           2. บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ีรายชื่ออยู ่
               ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ของวนัทีร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
               นัน้ โดยจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนจากการจ่ายเงนิปันผลของหลกัทรพัย์ที ่
               กองทุนไปลงทุน หรอืจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธบิวก/หกัก าไรหรอืขาดทุนสุทธทิีเ่กิดขึน้  
               (ถ้าม)ี โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวจะไม่เกนิจ านวนเงนิสดทีก่องทุนทีม่อียู่  
               ณ ขณะนัน้ 
           บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยู่ตาม  
           หลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนหน่วย  
           ลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืต่อจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด โดยบริษทัจดัการ  
           จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิป็นเกณฑ์ 
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           ในการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
           ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุน  
           นัน้อาจจะต้องถูกหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้ เช่น ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กดิขึน้จรงิจากการด าเนินงาน 
           ดงักล่าว เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าว ไปซื้อ  
           หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจ านวนหน่วยลงทุนของ 
           กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัจะค านวณโดยราคา 
           หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ภายใน 5 วนัท าการนับถดัจาก 
           วนัทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
           ในวนัท ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตักิองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัมไิดเ้ปิดบญัช ี 
           กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปิดบญัชกีองทุน  
           ดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิโดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามยนิยอมในการ  
           ด าเนินการดงักล่าวแล้ว  

     3. บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวนัท าการถัดจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตันิัน้ เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคม
บรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการหรอื
นายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบูรณ์แล้วตามวรรค 1 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

      4. บรษิทัจดัการจะใชร้ายชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วันท าการขายคนื
หน่วยลงทุนดงักล่าวโดยจะปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุนส าหรบั
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวในวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 

 7.4.2.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจด าเนินการดงัต่อไปนี้ได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  
กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน ใหก้บับุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิทั
จดัการตามทีก่ าหนด ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดงักล่าวใน “หนังสอืแสดง
เจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่ริษทัจดัการก าหนด  เมื่อบริษทั
จดัการไดด้ าเนินการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิทีไ่ดเ้มื่อเป็นไปตามเกณฑ์การรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิตามวธิกีารและบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์แล้ว 
บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบรอ้ย
แล้ว  และผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัว่าการทีบ่ริษทัจดัการด าเนินการตามความประสงค์ของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนใน“หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ” หรอืเอกสารอื่นที่
บรษิทัจดัการก าหนดดงักล่าว  ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหถ้อืว่าตนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใน
ครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแล้ว  
และบรษิทัจดัการจะถอืว่ารายละเอยีดตาม “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน”มผีลใหบ้งัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนยื่น “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุน” และใหม้ผีลใชบ้งัคบัไปจนกว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ยกเลกิหรอื
เปลี่ยนแปลงต่อบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 
เอกสารประกอบ “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่
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บรษิทัจดัการก าหนด  
กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็น
บุคคลธรรมดา  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  
ส าเนาสมุดบญัชีเงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเข้า
บญัช)ี  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  
กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นนิติ
บุคคล  
ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคล และหนังสอื 
บรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล 
ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิติบุคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  
ส าเนาสมุดบญัชีเงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเข้า
บญัช)ี  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  
บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิ
ค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึ่งผูถ้ือหน่วยลงทุนไดม้อบไว้
กบับริษทัจดัการแล้วได ้หากเกิดกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเห็นว่าการด าเนินการตามหนังสอื
แสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อ
กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจท าใหเ้กดิความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความ
เสีย่งในการท าธุรกรรมทีเ่กี่ยวกบัการฟอกเงนิ หรอืชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน หรอื
เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งรวมถงึทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี  หรอืเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามค าสัง่หรอืการตคีวามหรอืการให้ความเหน็ของหน่วยงานผูม้อี านาจ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผู้
ถอืหน่วยลงทุนทราบก่อนการด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการดงักล่าว  และใหถ้อืว่าการ
ด าเนินการดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยแล้ว โดยไม่ถอืว่าบริษทัจดัการ
ด าเนินการผิดไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถอืเป็นการแก้ไขรายละเอยีดของ
โครงการ  ทัง้นี้หากไม่มีค าสัง่หา้มหรอืขอ้หา้มใดๆ บรษิทัจดัการสามารถพจิารณาจ่ายเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได ้

เงื่อนไขในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

1.  ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัและ
ได้ท ารายการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนมีจ านวนหน่วยลงทุนตาม
ทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ขายคนื ทัง้นี้ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
จะยกเลกิหรอืเพิกถอนการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บรษิัทจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการ
เป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
ดงักล่าวมีผลท าใหห้น่วยลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืมจี านวนต ่ากว่าจ านวน
หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการจะถือวา่ผู้ถอืหน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะขายคืน
หน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    
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หากบรษิทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่าดงักล่าว บรษิัท
จดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท า
การทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2.  บริษทัจดัการหรือนายทะเบยีนจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคืนสมบูรณ์แล้ว ในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนของค าสัง่ขายคนืนัน้ ๆ 

เว้นแต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดย
ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจ านวนหน่วย
ลงทุนที่ท ารายการขายคืนสมบูรณ์แล้วตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณ
ดงักล่าว  

3.  ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วย
ลงทุนที่สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงที่จะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สิน
อื่นแทนเงิน บริษัทจดัการอาจช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิอื่น 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสทิธิในหน่วยลงทนุ ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท า
การนับแต่วนัรบัซื้อคนื หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง เวน้แต่กรณี
บรษิัทจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออก
และจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณ
มูลค่าและราคาดงักล่าวตามที่ไดร้บัการผ่อนผนั โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการ
จดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการน าส่ง และหรือกรณีตามข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน”  

บรษิทัจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจาก
หนังสือรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ที่ท าการทุก
แห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง 

เงื่อนไขอื่นๆ  

 1.  บริษทัจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทน โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว 
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  เช่น การเพิ่มเตมิวธิีการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 
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1.1  การขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมตัิ (Automatic Redemtion Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม า่เสมอ  

1.2   การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ ไดแ้ก่ การบริการธุรกรรมที่
ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง
ฝากถอนเงินอตัโนมตัิ (automatic teller machine) บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) 
อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มีล ักษณะเดียวกัน ทัง้นี้การให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1.3  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่นๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้

 2.  กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
และหรอืไม่ชดัเจน และบริษัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยนัข้อมูลได้ไม่ว่า
ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  

ทัง้นี้ ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคืนตัวจริง และเอกสารทัง้หมดให้บริษัท
จัดการภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีการส่งค าสัง่ขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจัดการได้
ด าเนินการตามค าสัง่ขายคนืทางโทรสารของผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและ
ตวัจรงิไม่ตรงกนั หรือบรษิทัจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้ือ
หน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัทจดัการด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัทาง
โทรสาร  

 3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่ง
ของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน   

 4.  บริษทัจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะปิดบญัชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มียอดคงเหลอืและไม่มกีาร
ท าธุรกรรมใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

 5.  บริษัทจดัการจะไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่
บรษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี  

 6.  ในกรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนให้แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อัน
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาในการให้บรกิารของผู้ให้บริการตามที่ส านักงานก าหนดซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถ
ด าเนินการดงักล่าวได้เพียงเท่าที่มีความจ าเป็น ทัง้นี้ ให้ถือว่าบริษทัจดัการกองทุนรวมได้ปฏิบตัิให้
เป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแล้ว 

 7.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : ทุกวนัท าการ  

 7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื :  

 7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า  

 7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 
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  ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม การขายคนืหน่วยลงทุนอาจส่งผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ต้องช าระคนืสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีต่้องศกึษาและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษีอากร 

 7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการออม 

1 บรษิทัจดัการจะท าการบนัทึกบญัชเีงนิลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแยกรายการตามวนัทีล่งทุน และเมื่อมกีารขาย
คนืหน่วยลงทุนหรอืโอนยา้ยหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะค านวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหกัเงนิลงทุนแต่ละ
รายการ ตามวธิเีขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด 

วนัทีล่งทุน หมายถงึ วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และ/หรอืชนิดเพื่อการออม
พเิศษในแต่ละรายการ และในกรณีทีร่บัโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ใหห้มายความถงึ วนัที่
ผูถ้อืหน่วยลงทุนลงทุนเริม่แรกในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการทีร่บัโอนนัน้ 

2 บรษิทัจดัการจะจดัท าหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมเมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดยมี
รายการอย่างน้อยตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด ซึ่งได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และจดัส่งหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าว พร้อมดว้ยเช็คค่าขายคนืหรอืเงนิโอนค่าขายคนื
หน่วยลงทุนหรอืวธิกีารอื่นใดในการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออมไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดร้บั
ค าสัง่จากผูถ้อืหน่วยลงทุนหรือภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองทุนแล้วแต่กรณี 
เพื่อเป็นขอ้มูลในการจดัท าทะเบยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน พรอ้มให้
พนักงานประเมนิของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ 

3 บรษิทัจดัการจะจดัท าหนังสอืรบัรองการขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม โดยมรีายการอย่างน้อยตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด ซึ่งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจดัส่งหนังสอืรบัรองการขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนื
หน่วยลงทุน พรอ้มช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมิใหน้ับรวม
วนัหยุดท าการในต่างประเทศ (ถ้าม)ี โดยโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเลขทีบ่ญัชีทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนแจง้ไวใ้นใบค าขอใชบ้ริการกองทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไว้ในค าขอใชบ้รกิารกองทุน หรอืวธิกีารอื่นใดตามที่
บรษิทัจดัการก าหนด 

บรษิทัจดัการจะจดัท าและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุน
ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

8.1. ช่องทางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  
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      สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ. 

9. การช าระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน:  

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัย์สินอื่นแทน บรษิัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องไดร้บัมตพิิเศษให้ช าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นเป็นหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิสดไดต้ามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มวีตัถุประสงค์เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นนัน้ไป
ช าระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ 

(2) บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิได ้ 

10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วย  
 ลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ล้วได ้เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ดงัต่อไปนี้  

 (1) บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปนี้ 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(ก)  มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล หรอื  

(ข)  มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิ
ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

 (2) มคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิด
เป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง  

 (3) มีค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป 
และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง 

 10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิทั   
 จดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  

 (1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ การผ่อนผนัดงักล่าวไม่
รวมกรณีตาม 18.1 (1)  

 (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวิธกีาร
ใดๆโดยพลนั 

 (3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแล
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ผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจ
มอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้  

 (4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว 
ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบั
วนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไมส่บัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1 บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอื
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึ่งต้องไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้   

(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

           (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกี่ยวขอ้งกับการกระท าดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าทีเ่ป็นความผิดมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและ  
 ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกับการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผูม้อี านาจตาม
กฎหมาย  

 (ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกับ 
  ลูกคา้ได้ในสาระส าคญั  

(2) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การ
จดัการอนัเนื่องมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุน
ไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการด ารงความเพยีงพอของ
เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการ
เงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

 (3) อยู่ระหว่างด าเนินการเลกิกองทุนตามขอ้ 22.1 ในส่วนขอ้ผูกพนั 

   11.2 ก าหนดให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้  

 (ก) ตลาดหลกัทรพัย์ไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกติ 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซื้อขาย
หน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อนัเนื่องจากเหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงันี้ ทัง้นี้ การระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนต้องไม่เกนิกว่า 5 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลา
ดงักล่าวจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.  ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2.  ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

3.  มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมในกรณีทีม่กีารระงบัการซื้อขาย
หน่วยลงทุนตาม (ข) วรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 
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โดยทนัท ีทัง้นี้ หากเป็นการระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 วนัท าการ ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อาจพจิารณาสัง่การใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุม้ครองประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมหรอืเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิการจดัการกองทุนรวม  

(ค) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้เกดิขึน้ 
ซึ่งก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 

1. ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที ่ 
 กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัย์ทีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่า 
 ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

2. มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออก 
 จากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ 

3. มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึ่ง 
 เหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแล้ว 

11.3  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมปฏบิตัิดงัต่อไปนี้ 

(1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบั    ซื้อ
คนืหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (2) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุน
ทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านกังานทราบ
โดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1 (2) หรอืขอ้ 11.2 เกนิ 1 วนัท าการ ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก) รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด 
ณ วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบัค าสัง่
ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิีการใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื
หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

 11.4  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้วหรอืหยุด
รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย
ราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป
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และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการ
ขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ
สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
แจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

เงื่อนไขอื่น ๆ 

กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิทั
จดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบริษทัจดัการ 
และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ทัง้นี้ เป็นไปเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุน
รวม 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

• ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอื
ท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

• ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบใุนค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทั
จดัการสามารถเรยีกเก็บไดจ้รงิในวนัท าการขายทีบ่รษิทัจดัการท ารายการ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรร
หน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

• ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอื
ท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ 

• บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อ หรือช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซื้อส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณี
ทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อ
ตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าว
ดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้บริษทัจดัการอาจมอบหมายให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็น
ผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได้ 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบรษิทั
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชีกองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท าธุรกรรม
ใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดย
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการ
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ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี ่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามทีบ่ริษทัจดัการ
เหน็สมควร ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าและบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการที่
ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กิดจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรือกรณีจ าเป็นและ
สมควร บริษทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัที 

กรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิทั
จดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบริษทัจดัการ 
และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเก็บค่าใชจ้่าย
หรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิัทจดัการก าหนด 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม 
โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

• บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่ริษทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่สบัเปลี่ยนใด
จะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่ง
ต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ 
ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนก่อนการด าเนินการ  

 12. การหยุดขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

      เป็นไปตามประกาศ  

 13. เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุน
รวม บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนที่
ถอือยู่ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
(พเิศษ) ไม่สามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกนัได ้ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
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 14. การจ่ายเงินปันผล :  

14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : 

ชนิดสะสมมูลค่า   : ไม่จ่าย 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ไม่จา่ย 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่จ่าย 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ไม่จ่าย 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ไม่จ่าย 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์  : ไม่จ่าย 

ชนิดเพื่อการออม   : ไม่จ่าย 

14.2. หลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิปันผล : ไม่ม ี

14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน : กองทุนไม่มกีารจ่ายเงนิปันผล  

 15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา 

1. ชนิดสะสมมูลค่า 
ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกนิ
รอ้ยละ 3.75 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

2. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกนิ
รอ้ยละ 3.75 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

3. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  
ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกนิ
รอ้ยละ 3.75 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

4. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน   
    อตัโนมตั ิ

ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกนิ
รอ้ยละ 3.75 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

5. ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกนิ
รอ้ยละ 3.75 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

6. ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกนิ
รอ้ยละ 3.75 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

7. ชนิดเพื่อการออม 
ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกนิ
รอ้ยละ 3.75 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

15.2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา 

1. ชนิดสะสมมูลค่า ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 
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ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

2. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 
ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

3. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 
ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

4. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน   
    อตัโนมตั ิ

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 
ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

5. ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 
ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

6. ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 
ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

7. ชนิดเพื่อการออม 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 
ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา 

1. ชนิดสะสมมูลค่า 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
0.09 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

2. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
0.09 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

3. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
0.09 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

4. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน   
    อตัโนมตั ิ

ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
0.09 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

5. ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
0.09 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

6. ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
0.09 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

7. ชนิดเพื่อการออม 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
0.09 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา 

1. ชนิดสะสมมูลค่า 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกนิ
รอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
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2. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกนิ
รอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

3. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกนิ
รอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

4. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน   
    อตัโนมตั ิ

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกนิ
รอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

5. ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกนิ
รอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

6. ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกนิ
รอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

7. ชนิดเพื่อการออม 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกนิ
รอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน : ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย : ไม่ม ี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

รวม 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

1.  ค่าใช้จ่ายในการจดัตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

2.  ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัด
สมัมนาเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม การส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสัญญา
ต่างๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบักองทุน และค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ ค่าใช้จ่ายดงักล่าวรวมกันจะ
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน  

3.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิเช่น 

3.1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลกัทรพัย์และทรพัย์สนิของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์ 
ค่าใช้จ่ายในการจดัท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลกัทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิใน
หลกัทรพัย์ เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรบัโอนหลกัทรพัย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กิด
จากการซื้อขายหลักทรพัย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบัน
การเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ท าให้
กองทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัย์และหรอืทรพัย์สนินัน้ได ้ 

3.2  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดท าบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงบัญชีกองทุน หรือการจดัท ารายงานที่
เกี่ยวขอ้ง  
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3.3  ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการขายและหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลิต และน าส่งค าขอ
เปิดบญัชกีองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ใบยืนยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก ากับ
ภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่อประโยชน์ใน
การซื้อขายสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุน  และค่าใช้จ่ายในการจัดท าและผลิตเอกสารดังกล่าวเป็น
ภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรบัช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการ
เปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  

3.4  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมติ สรุปมต ิ
และตรวจสอบมติผู้ถือหน่วยลงทุน การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน การ
ประกาศหนังสอืพมิพ ์ 

3.5  ค่าใช้จ่ายในการจดัท า ผลติ และน าส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น หนังสือ ชี้ชวน 
รายงานทุกรอบปีบญัชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจดัการกองทุน
รวม เพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต. และหรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กี่ยวขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน  

3.6  ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการด าเนินงานของกองทุนเป็น
ภาษาต่างประเทศ  

3.7  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมก าหนด  

 3.8 ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่น เช่น ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กิดจากการใชบ้ริการทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าทีป่รึกษากฎหมาย 
ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบริการทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธหิรอืเพื่อ 

ตดิตามหนี้สิน หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจาก
การจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมนิราคา ค่าภาษอีากร ประกนัภยั  

 3.9 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใช้บรกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอกอื่น ๆ เพื่อ
ประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

 3.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  

3.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กิดจากการตดิตามทวงถามหนี้สนิของกองทุน  

4.  ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศหนังสอืพมิพ์ ค่า
เดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

5.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชเีมื่อเลิก
กองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการช าระเงิน หรือ
ทรพัย์สินอื่นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารบัเงิน
หรือทรพัย์สิน หรือไม่น าเช็คไปขึ้นเงินจากธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการจด
ทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่า่ยจรงิ 
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6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องรอ้งบริษทัจดัการใหป้ฏบิตัิ
หน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

8.  ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศหนังสอืพิมพท์ีเ่กี่ยวข้องกบักองทุน ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด เช่น การประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ 
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

9.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูล
ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด หรือ
เพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดัประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดจากการกู้ยมืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืเมื่อ
บรษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว ตามทีจ่า่ยจรงิ 

12.  ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และฝึกอบรมผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน เพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 

13.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 

 15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

 15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา 

1. ชนิดสะสมมูลค่า 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 2.14 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 2.14 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

3. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 2.14 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

4. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน   
    อตัโนมตั ิ

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 2.14 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

5. ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 2.14 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

6. ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 2.14 
ของมูลค่าหน่วยลงทนุ 

7. ชนิดเพื่อการออม 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 2.14 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
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15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา 

1. ชนิดสะสมมูลค่า 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

3. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

4. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน   
    อตัโนมตั ิ

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

5. ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

6. ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

7. ชนิดเพื่อการออม 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี 

 15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :ม ี 

 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :   

ชื่อย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา 

1. ชนิดสะสมมูลค่า 
ประมาณการค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 2.14 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 2.14 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

3. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 2.14 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

4. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน   
    อตัโนมตั ิ

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 2.14 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

5. ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 2.14 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

6. ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 2.14 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

7. ชนิดเพื่อการออม 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 2.14 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
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 15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี 

 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา 

1. ชนิดสะสมมูลค่า 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

3. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

4. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน   
    อตัโนมตั ิ

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

5. ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

6. ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

7. ชนิดเพื่อการออม 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทัง้นี้ จะเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวใน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ทัง้นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะ
ประกาศให้ทราบ โดยติดประกาศไว้ที่บรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนทุกแห่ง ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั 

ส าหรบัชนิดเพื่อการออม  

บรษิัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมภายใต้การบริหาร
ของบรษิัทจดัการเอง และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมของบริษัทจดัการอื่นใน
อตัราที่ไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัทจดัการจะแจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษทัจดัการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั และ/หรือเวบ็ไซต์ของผูส้นับสนุนการขายหรือ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) :  

ไม่ม ี

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี 

ตามทีจ่่ายจรงิ 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และขายคนื (ถ้าม)ี  

    ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชย์หรอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

2. บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ใน
กรณีที่ผูล้งทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนรอ้งขอให้บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนด าเนินการใดๆใหเ้ป็น
กรณีพิเศษ นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน หรือให้
ด าเนินการที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนขอ้มลูทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนังสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอน
หน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบริษทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผูล้งทุน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริงหรือตามอัตราที่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมลูค่า
การซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือ
ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจก าหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็น
ประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั 
ทัง้นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ
ประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

 15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และ หวัขอ้
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ 
หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกันไวแ้ล้ว (ถ้าม)ี  

2. การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน จะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนัสิน้เดอืน  

3. ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกับการบริหารจดัการกองทุนในหวัขอ้อื่นๆจะเรยีกเกบ็ตามที่จ่ายจรงิ ในทางบญัชบีรษิัท
จดัการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้จ านวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตาม
ระยะเวลาที่จะได้รบัประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง  

4. ในกรณีทีมู่ลค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้าน
บาท หากต่อมากองทุนรวมมมีูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จดัการตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  

 4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ต้องเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่ม่สูงกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนยีมเดมิที่บรษิทั
จดัการเรยีกเก็บในช่วงเวลาทีก่องทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยค านวณตามมูลค่าทีต่ราไว้
ของหน่วยลงทุน  

 4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ใหบ้ริษทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราที่
แสดงไดว้่าเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  
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 มูลค่าของกองทุนรวมให้ค านวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

  บรษิทัจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมูลค่าทรพัย์สนิหรอืมูลค่าทรพัย์สนิ   
  สุทธขิองกองทุนรวมเท่านัน้  

15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการ
จะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ใน
โครงการและไดด้ าเนินการดงักล่าวแล้ว ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้ผูล้งทุนทราบ
อย่างทัว่ถึงภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่มกีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายดงักล่าว ทัง้นี้ การเปิดเผย
ขอ้มูลต้องกระท าโดยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้่า ผู้ลงทุนไดร้บัทราบขอ้มูลดงักล่าว เช่น เผยแพร่
ขอ้มูลไว้บนเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น 

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าส านักงานให้ความเห็นชอบการ
แก้ไขเพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว 

2. ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้ตามที่ระบุ
ไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องค านึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและ
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถึงด้วย
วิธีการที่เหมาะสมอันท าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รบัทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจดัให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้นี้ ตาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

2.1 ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ไม่เกนิกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 

2.2 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ้่ายเดมิตามที่ระบุไว้อย่างชดัเจนในโครงการแล้วว่าบริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถกระท าการ
ดงักล่าวได้ ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนับแต่วนัที่บริษัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะขึ้น
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี้ 

(ก) ในกรณีที่การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ไม่เกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้
สูงดังกล่าว ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 60 วนัก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว 

(ข) ในกรณีที่การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้นเกนิกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สูง
ดงักล่าว บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมตพิเิศษ 

ในการเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ” 

ทัง้นี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ 2 (2.2) ให้บริษัทจดัการแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต.ทราบ
ภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว 
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16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ  
 ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ  

16.2. เงื่อนไขพเิศษ :  

1. บรษิทัจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศก าหนด และตามที่สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

1.1 มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า  

1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 

1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

1.7มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

1.8 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 

บรษิทัจดัการจะใชร้าคาหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ณ สิน้วนัท าการ ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิราคาขายหน่วย  
 ลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน     

อนึ่ง ในการใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิบาท บริษทัจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน 
 เงนิตราต่างประเทศ (Spot Rate) ทีป่ระกาศโดย Bloomberg ณ วนัท าการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วย  
 ลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิบาท  

ทัง้นี้ หากขอ้มูลดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบขา้งต้น บริษัทจดัการขอสงวนสทิธใินการใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนทีอ่้างองิจาก 
 แหล่งอื่น ภายใต้ความเหน็ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลี่ยนจาก APEX ณ วนัท าการค านวณมูลค่า 
 ทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. หรอืระบบอื่นใดทีม่ีการเผยแพร่ขอ้มูลและสามารถ 
 อ้างองิได ้เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิบาท โดยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่ออ้างองิจะต้อง 
 เป็นไปตามประกาศสมาคม หรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด 

ตวัอย่างการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ 

ตวัอย่างที ่1 

มูลค่าทรพัย์สนิทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 300,000 บาท มูลค่าที่ตราไวต้่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1.ชนิดสะสมมูลค่า   
 300,000 บาท 2.ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดบรกิาร) 3.ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดบริการ) 4.ชนิด 
 ผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 5.ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 6.ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ยงัไม่เปิด 
 ใหบ้รกิาร) 7.ชนิดเพื่อการออม (ยงัไม่เปิดให้บรกิาร) และสมมตมิผีลประโยชน์ในวนัแรก 15,000 บาท และมยีอดซื้อ 
 หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 500,000 บาท และมยีอดขายคนืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท 
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หมายเหตุ :  

การค านวณในตารางขา้งต้นเป็นเพยีงตวัอย่างเพื่อประกอบการอธบิายเท่านัน้ ทัง้นี้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย  
 หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้าม)ี 

ตวัอย่างที ่2 

เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิชนิดผูล้งทุนสถาบนั ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  
 ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์และชนิดเพื่อการออมในวนัก่อนหน้า 

โดยมรีายการ ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 400,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุน 
 อตัโนมตั ิจ านวน 600,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั จ านวน 1,000,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู ้
 ลงทุนกลุ่ม จ านวน 1,200,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ จ านวน 50,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิด 
 ช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ จ านวน 150,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จ านวน 500,000 บาท และสมมตมิี 
 ผลประโยชน์เกดิขึน้วนันี้จ านวน 250,000 บาท 
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หมายเหตุ :  

การค านวณในตารางขา้งต้นเป็นเพยีงตวัอย่างเพื่อประกอบการอธบิายเท่านัน้ ทัง้นี้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย 
 หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้าม)ี 

ตวัอย่างที ่3 

มรีายการ ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 120,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
 จ านวน 100,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั จ านวน 500,000 บาท ขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  
 จ านวน 200,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ จ านวน 150,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดช่องทาง 
 อเิลก็ทรอนิกส ์จ านวน 50,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จ านวน150,000 บาท ในวนัก่อนหน้า และสมมติ 
 มผีลประโยชน์เกิดขึน้วนันี้จ านวน 350,000 บาท 
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หมายเหตุ :  
การค านวณในตารางขา้งต้นเป็นเพยีงตวัอย่างเพื่อประกอบการอธบิายเท่านัน้ ทัง้นี้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย   
 หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้าม)ี 

  2. บรษิทัจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนื  
 หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้   
(2.1)  ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ ภายใน 2 วนัท าการถดัไป เวน้แต่กรณี

กองทุนหลกัมวีนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บริษทัจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่า
หน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บรษิทัจดัการไดร้บัขอ้มูลมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนหลกั  

(2.2)  ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทนุภายใน 2 วนัท า
การถดัไป โดยในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและ
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเวน้แต่กรณีกองทุนหลกัมวีนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บรษิทัจดัการ
จะค านวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ ภายในวนัท า
การถดัจากวนัที่บรษิทัจดัการไดร้บัขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั   

(2.3)  ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท า
การซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วนัท าการถดัไป เวน้แต่กรณีกองทุนหลกัมวีนัหยุดท าการ
ต่อเนื่องกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บรษิทัจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ ภายในวนัท าการ
ถดัจากวนัที่บรษิทัจดัการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาวนัท าการขายหน่วยลงทุน และ
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

(2.4)  ในกรณีทีป่ระกาศตาม (2.3) ไดก้ระท าผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคา (NAV 
Center) หรอืช่องทางอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรบั บรษิทัจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการถดัไปกไ็ดเ้วน้แต่กรณีทีก่องทุนหลกัมวีนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัตัง้แต่ 
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2 วนัขึน้ไป บรษิทัจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่ริษทั
จดัการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน    
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนั
ท าการที่ค านวณนัน้  

ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏิบตัดิงัต่อไปนี้   
(1) ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3. และต้องไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว   
(2) ด าเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางทีเ่หมาะสม โดยบริษทัจดัการจะประกาศ   
      ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ  
(3) จดัใหม้ขีอ้มูลดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และสถานทีทุ่กแห่งทีผู่ส้นับสนุนการขาย  

 หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใชซ้ื้อขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั บรษิทั 
 จดัการอาจด าเนินการโดยวธิีการใดๆเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวแทนการประกาศในเวบ็ไซต์ของ 
 บรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้  ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกิดเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการได ้ บรษิทัจดัการ  
 ขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม  
 (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิัทจดัการ และประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทใีน 
 โอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัช้า 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอืว่าไดร้บัความ 
 เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั    

3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน หรอืจ านวน  
 หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้   
(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง   
       โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  
(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิ ีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล   

 ส าหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที ่4 ขึน้ ส่วน 
 มูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช ้ในการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิ้ง   

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยม 
 ต าแหน่งที ่5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2)   

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่ 
 จะใชผ้ลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิ้ง   

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะน า ผลประโยชน์นัน้รวมเขา้เป็น  
 ทรพัย์สนิของกองทุนเปิด  
เงื่อนไขพเิศษ:   
บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัติามขอ้ 16.2 เมื่อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้   
1.เมื่อบรษิทัจดัการไม่ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามกรณีทีร่ะบุ   
 ไวใ้นโครงการ หรอืตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรอืเป็นวนัหยุดท าการซื้อขายของกองทุน และ/หรอืกองทุน  
 หลกั และ/หรอืตวัแทนขายของกองทุนหลกั โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะช่วงระยะเวลาดงักล่าว   

2.เมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดัการต้องเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว   
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ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วนั
ท าการ  

16.3. แหล่งขอ้มูลการเปิดเผยมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  
เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการไดบ้ริษทัจดัการขอ
สงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิหนังสอืพมิพร์ายวนั  หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วย
ลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center)   
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้
ถอืหน่วยลงทุนแล้ว และบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั   

 16.4.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
1. ในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่

ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรอืต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป 
แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง บรษิทัจดัการจะจดัท าและส่งรายงานให้
ผูดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความไม่ถูกต้องภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีพ่บว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัใหม้สี าเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการเพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้  

 (1) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้อง 
 (2) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  
 (3) สาเหตุทีท่ าใหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
 (4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจาก  
      ปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ 
 ในกรณีทีส่าเหตุทีท่ าใหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง มผีลต่อเนื่องถงึการค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนครัง้
ต่อไป ใหแ้ก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนใหถู้กต้องตัง้แต่วนัทีพ่บว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง  

2. ในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนลงทุน
ทีถู่กต้อง บรษิทัจดัการจะค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันับแต่วนัทีพ่บมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถงึวนัทีมู่ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัทีมู่ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้อง
ต่างจากมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่า/
ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง 
(1) จดัท ารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัท า  

 การถดัจากวนัทีพ่บว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ 
 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีค่ านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลใน 
 รายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถัดจากวนัทีบ่รษิทัจดัการส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงาน 
 ดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้อง  
(ข) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  
(ค) สาเหตุทีท่ าใหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
(ง) การด าเนินการของบริษทัจดัการเมื่อพบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

         ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะจดัใหม้สี าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ เพื่อใหส้ านักงาน   
          คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 
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(2) แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถุ่กต้องภายในวนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ด าเนินการโดยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารรบัทราบชื่อกองทุนประกาศชื่อกองทุนรวมทีม่กีารแก้ไข
ราคาตาม (2) และวนั เดอืน ปีทีม่ีการแก้ไขมูลค่า/ราคาตาม (2) ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว  

(4) ชดเชยราคาใหแ้ล้วเสรจ็และด าเนินการด้วยวธิกีารใดๆเพื่อใหผู้ซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ื้อหรอื
ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชย
ราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ ้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว   

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้ส าเนารายงาน
การแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ดัท าตาม (1) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 
วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา
นัน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้บรษิทัจดัการจะ
ไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารทีผู่ ้ดูแลผลประโยชน์รบัรอง
ว่าการทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง (understate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงันี้  

(ก)  กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  
หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ 
หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
ทีข่าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมา
จากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยหรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

(ข)   กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง หรอืจ่ายเงนิ
ของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หาก
ปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง (overstate) บรษิทัจดัการจะปฏิบตัดิงันี้ 
(ก)  กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมี

มูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุน
เปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน  

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคนืหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง 
หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ 
หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
ทีข่าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมา
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จากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยหรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  
ในกรณีที่บรษิทัจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใดมมีูลค่า
ไม่ถงึหนึ่งรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่ีการจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว บรษิทัจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ล้วเสรจ็
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงาน
การชดเชยราคา  
การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตาม 
2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้ 

4. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใชจ้่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วย
ลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่
ไม่อาจควบคุมได้ 

17.  ชื่อผู้เก่ียวข้อง :  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ : ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

17.2. ชื่อผูดู้แลผลประโยชน์ : สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) : ไม่ม ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี

17.5. ทีป่รกึษา : ไม่มี 

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นาย ประวทิย์ ววิรรณธนานุตร์  

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้  

ชื่อ : นายอุดม ธนูรตัน์พงศ์  

ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธ์ชยั 

ชื่อ : นางสาว รฐาภทัร ลิ้มสกุล 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  
บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  
อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310 โทร : 02-645 0080  
หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้
ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

17.7. การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่ม ี

18.  รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 เดอืน กนัยายน 

18.2. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 เดอืน กนัยายน 2556 
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       18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

       วนัที่สิ้นสุดรอบบัญชี : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวนัที่จดทะเบียนกองทรพัย์สินเป็นกองทุนรวม โดยบริษัท  
       จดัการจะแจง้ใหท้ราบในหนังสอืชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

       วนัที่สิ้นสุดรอบบัญชีครัง้แรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวนัที่จดทะเบียนกองทรพัย์สินเป็นกองทุนรวม โดย    
       บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบในหนังสอืชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

           19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ :  
        19.1 หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน  

การด าเนนิการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว 
ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมต ิ 
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมายให้
ถอืว่ามตนิัน้เสยีไป  
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัต้องไดร้บั
มตโิดยเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่ง 
หรอืไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสอืแจง้มติ
และมสีทิธอิอกเสยีง 
ลงคะแนน เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมต ิผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย  
(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อ

ผูถ้อื หน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิดทีไ่ดร้บั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี  

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องไดร้บั
มตเิสยีง    ขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี  

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้ง
มากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี  

ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้ว 
ทัง้หมด บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดนัน้  
ในการด าเนินการและบรหิารจดัการใดๆ ของกองทุนนัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุ
ไวใ้นโครงการจดัการกองทุนและหนังสอืชี้ชวน เวน้แต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน สมาคม 
และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นต้น ไดแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลง 
เพิม่เตมิ ประกาศ ก าหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะด าเนินการให้
เป็นไปตามนัน้ โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว  

19.2 วธิกีารแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวธิกีารจดัการ 
1.  การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอื 

มตพิเิศษมจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่ีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฎว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิดมจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 ให ้บรษิทัจดัการกองทุนรวมส่งเอกสาร
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หลกัฐานเกี่ยวกับการขอมตแิละการนับมตไิปยงัผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรอง
ผลการนับมตนิัน้  

2. ในกรณีทีก่ารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระท าตามมตขิองผูถ้อืหน่วย 
ลงทุน ซึ่งจะด าเนินการโดยการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืส่งหนังสอืขอมตขิองผูห้น่วยลงทุนกไ็ด ้ 

3. ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการใหส้ านักงานทราบ 
รวมทัง้แจง้ไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดูได ้ 
ทัง้นี้ ภายใน 15 วนันับแต่วนัทีม่มีตใิหแ้ก้ไข  

4. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิีการจดัการตามกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้ง  
มาก เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี้ ต้องไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน  
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่ง 

ของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญั  
(2) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมทีม่ีการ

ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิใหแ้ก่กองทุนส ารองเลี้ยงชพี 
และกองทุนส ารองเลี้ยงชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
เพิม่เตมิส าหรบัการจดัตัง้และจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 

(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่ง และระดบัความเสีย่ง
ของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั  

(4) การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ  
(5) การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนยีมหรอื 

ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล้่าสุดในโครงการ  
(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกนั ผูป้ระกนั สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผิดชอบของผูป้ระกนั หรอื

การแก้ไขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์  
5. ในกรณีทีก่องทุนรวมใดมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผูถ้อืหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏบิตัิ

ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการขอมติผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เติม
ดงัต่อไปนี้ดว้ย 
(1) กรณีเป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผู้

ถอืหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ต้องได้รบัมติเสียงขา้งมากหรอืมติพเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) กรณีเป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบัมติ
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) กรณีเป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก
หรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

 6. ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการ หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมจี านวน
ไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มจี านวนไม่เกนิ
อตัราดงักล่าว แล้วแต่กรณี ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจดัส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบัการขอมตแิละ
การนับมตไิปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้ 
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 7. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอใหส้ านักงานใหค้วาม
เหน็ชอบแทนการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ส านักงานอาจก าหนดเงื่อนไขใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ปฏบิตัเิพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบกไ็ด ้ 
(1) การเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการขายและการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  
(2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ม่ท าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่เดมิดอ้ยลง  
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราส่วนการลงทุนทีส่อดคล้องกับ

นโยบายการลงทุน  
(4) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิใหแ้ก่กองทุนส ารองเลี้ยงชพี 

และกองทุนส ารองเลี้ยงชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
เพิม่เตมิส าหรบัการการจดัตัง้และจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี  

(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)  
การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
รวมถงึไม่ท าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั 

    8. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อส านักงาน ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจดัการ
กองทุนรวมยื่นค าขอพร้อมทัง้เอกสารหลักฐานประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรับ
ประชาชนผ่านระบบที่จ ัดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการในเรื่องดงักล่าว เมื่อส านักงานได้รบัค าขอพร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ
ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชนแล้ว  

(1) การแก้ไขเพิม่เตมิซึ่งมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ 

 (2) การแก้ไขเพิม่เตมิทีต่้องด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์   
 ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านวจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

 (3) การแก้ไขเพิม่เตมิชื่อและรายละเอยีดของบุคคลใหถู้กต้อง 
9. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านักงานนอกเหนือจากขอ้ 8 ใหบ้ริษทัจดัการ
กองทุนรวมยื่นค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบั
ประชาชนผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านักงาน และช าระค่าธรรมเนียมต่อส านักงาน เมื่อส านักงาน
ไดร้บัค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชนแล้ว 
ทัง้นี้อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่า
ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการจดทะเบยีน และการยื่นค าขอต่างๆ 
ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมดงักล่าว มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็จากกองทุน 
เมื่อส านักงานไดร้บัค าขอและเอกสารหลกัฐานทีถู่กต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว ส านักงานจะ
ด าเนินการพจิารณาใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนั 
การช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเก็บจากกองทุนรวม  

19.3 หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน  
19.3.1 ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชว้ธิีดงัต่อไปนี้  
         1) การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื  
         2) การส่งหนังสอืเพื่อขอมตไิปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน  
19.3.2 วนัและเวลาในการด าเนินการรวมถงึวนัปิดสมุดทะเบยีนผุถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อขอมตจิะเป็นไปตามวนัที ่  
          บรษิทัจดัการจะก าหนดขึน้โดยไม่ชกัชา้  
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บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใช้วธิกีารในการด าเนินการตามความเหมาะสม หรอืวธิกีารอื่นใดทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้ ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทนุรวมจะไม่นับ
คะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดในบางกรณี เช่น กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดั
การถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  
การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หาก
บรษิทัจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้อืว่าผูถ้อื
หน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมต ิ 
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่า
มตนิัน้เสยีไป  
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสิทธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ต้อง
ไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ด้วย  
(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อื

หน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อื
หน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน 
ชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้  

การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถอืว่าไดร้บั
ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ เมื่อด าเนินการเพิ่มจ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนแล้ว 
บรษิทัจดัการจะแจง้การด าเนินการดงักล่าว โดยตดิประกาศทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นับแต่วนัทีไ่ด้รบัจด
ทะเบยีนเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตาม 
ขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เตมิ 
โครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

20. ข้อก าหนดอื่นๆ :  

1.  ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบักองทุนรวมเพื่อการออม 

1.1 บรษิัทจดัการจะท าการบนัทกึบญัชีเงนิลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนแยกรายการตามวนัทีล่งทุน และเมื่อมกีารขาย
คนืหน่วยลงทุนหรอืโอนย้ายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะค านวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหกัเงนิลงทุนแต่ละ
รายการ ตามวธิเีขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด 
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วนัทีล่งทุน หมายถงึ วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และ/หรอืชนิดเพื่อการออมพเิศษใน
แต่ละรายการ และในกรณีที่รบัโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ให้หมายความถึง วนัทีผู่ ้ถือหน่วย
ลงทุนลงทุนเริม่แรกในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการทีร่บัโอนนัน้ 

1.2 บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะจดัท าหนังสอืรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมโดยมีรายการ
อย่างน้อยตามแบบทีส่มาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนด (หรอืตามก าหนดเวลาทีห่น่วยงานที่มอี านาจ กฎหมายหรือ
ประกาศทีเ่กี่ยวข้อง ก าหนดหรอืที่จะมกีารเปลี่ยนแปลงในอนาคต) และจดัส่งหนังสอืดงักล่าวใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทุน
เมื่อมีรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป หรือตามที่ระบุไว้ในโครงการ
จดัการกองทุนรวมเพื่อการออม เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการด าเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้
บุคคลธรรมดา 

1.3 บรษิัทจดัการจะยุตกิารจดัท าหนังสอืรบัรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม ส าหรบัยอดซื้อหน่วยลงทุน
ตัง้แต่วนัที่สิ้นสุดการไดร้บัสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ส าหรบัเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวม
เพื่อการออม 

1.4 บรษิัทจดัการจะจดัท าหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดยมีรายการ
อย่างน้อยตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด ซึ่งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
จดัส่งหนังสือรบัรองการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าว พร้อมด้วยเช็คค่าขายคืนหรอืเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
วิธีการอื่นใดในการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมไปยัง
กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่ไดร้บัค าสัง่จากผู้ถอืหน่วย
ลงทุนหรอืภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีค่ านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองทุนแล้วแต่กรณี เพื่อเป็นข้อมูลในการจดัท า
ทะเบียน ผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐาน พรอ้มให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากร
ตรวจสอบได ้

1.5 บริษัทจดัการจะจดัท าหนังสือรบัรองการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออม โดยมีรายการอย่างน้อยตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด ซึ่งได้รับความ เห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจดัส่งหนังสอืรบัรองการขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว เมื่อผูถ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วย
ลงทุน พรอ้มช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าทรพัย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการใน
ต่างประเทศ (ถ้าม)ี โดยโอนเงนิเข้าบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเลขทีบ่ญัชทีี่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ไว้ในใบ
ค าขอใชบ้รกิารกองทุน หรือจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผู้ถอืหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นค าขอใชบ้รกิารกองทุน หรอืวธิกีารอื่นใดตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

บรษิัทจดัการจะจดัท าและส่งรายงานเกี่ยวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทีข่ายคืนหน่วยลงทุนตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด โดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

2. สทิธปิระโยชน์ดา้นภาษีของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

2.1 สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กฎกระทรวง ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ถ้ามี) ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม 
จะไม่ไดร้บัผลผลประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบตัติามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีเ่คย
ไดร้บัภายในก าหนดเวลา และจะต้องช าระเงนิเพิม่และเบี้ยปรบัตามประมวลรษัฎากร (ถ้าม)ี  
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2.2 ผูล้งทุนต้องศกึษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และรายละเอยีดเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีก่อน
การลงทุน ควบคู่กันไปพร้อมกับการศึกษาหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน และสามารถสอบถาม
รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ทัง้นี้ ผูล้งทุนมีหน้าทีใ่นการตรวจสอบการลงทุนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เงื่อนไขดงักล่าว และมหีน้าที่ในการจดัเก็บ
เอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม การหกัลดหย่อนภาษี และหรือการช าระคืน
ภาษีหรือเงนิเพิ่ม และหากผูล้งทุนปฏบิตัผิิดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกีารที่กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งประกาศก าหนด ผู้
ลงทุนมีหน้าที่ในการช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รบั การช าระภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน 
การช าระเงนิเพิ่มกรณีทีผู่ ้ถอืหน่วยลงทุนปฏบิตัไิม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนหรอืไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนก าหนด 
ตามทีก่ฎหมายก าหนด  

2.3 เงนิไดท้ี่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมทีจ่ะได้รบัยกเวน้ไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดา ต้องเป็นเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาตามเงื่อนไขของหน่วยงานทีม่ีอ านาจตาม กฎหมาย
หรอืประกาศทีเ่กี่ยวข้อง ก าหนดหรอืทีจ่ะมกีารเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยผูล้งทุนต้องปฏิบตัติามเงื่อนไขการลงทุน
ทีก่รมสรรพากรก าหนด  

“ผูถ้ือหน่วยจะต้องค านึงถงึเงื่อนไขสิทธปิระโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด โดยหากผู้ถือหน่วย
ลงทุนมรีายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเงื่อนไขดงักล่าว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องช าระคืน
เงนิภาษีทีไ่ดร้บัลดหย่อนและเงนิเพิม่ใหแ้ก่กรมสรรพากร” 

“ผูถ้ือหน่วยจะต้องค านึงถงึเงื่อนไขสิทธปิระโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด โดยหากผู้ถือหน่วย
ลงทุนมรีายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเงื่อนไขดงักล่าว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องช าระคืน
เงนิภาษีทีไ่ดร้บัลดหย่อนและเงนิเพิม่ใหแ้ก่กรมสรรพากร” 

 3. เมื่อครบระยะเวลาของการได้รบัสทิธิประโยชน์ทางภาษีแล้ว กองทุนยงัคงมีสถานะเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายอยู่ แต่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนจะไม่สามารถน าเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหกัลดหย่อนภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาไดอ้ีกต่อไป  

 4. ผูล้งทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปโอน หรอื จ าน าได ้(หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการโอน 
และหรือจ าน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม จะเป็นไปตามที่หน่วยงานที่มีอ านาจ กฎหมายหรือประกาศที่
เกี่ยวขอ้ง ก าหนดหรอืทีจ่ะมกีารเปลี่ยนแปลงในอนาคต)  

 5. ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเมื่อครบสทิธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กฏหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด บรษิทัจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรือสบัเปลี่ยนเขา้หน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรือ
สบัเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนถาวร ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนเป็นส าคญั และหากกองทุนรวมเขา้เงื่อนไขการเลกิกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

(1) โอนย้ายหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การบรหิารจดัการของ
บรษิัทจดัการ หรอืกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารจดัการของบรษิัทจดัการ
อื่น โดยจะโอนย้ายไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีม่นีโยบายการลงทุน หรอืความ
เสี่ยงที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเดิม หรือโอนไปยงักองทุนรวมเพื่อการ
ออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมทีม่ีความเสี่ยงต่าสุดโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
จากผูถ้อืหน่วย 

การด าเนินการดงักล่าวขา้งต้นให้ถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบรษิัทจดัการจะพิจารณา
ถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั โดยบรษิัทจดัการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
ซื้อ-ขาย หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนเป็นส าคญั 
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(2) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออม อื่นอกีทอดหนึ่ง ผูถ้ือหน่วยสามารถแจง้ต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมเพื่อโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวม
กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม อื่นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนก าหนด และผู้ถือหน่วยจะได้รบั
ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดงันี้ 

(ก) เป็นการโอนยา้ยตามค าสัง่ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนั 

(ข) เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลา
ดงักล่าวบริษัทจดัการกองทุนรวมต้องค านึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถด าเนินการเพื่อแจ้ง
โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม 

(ค) จ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินที่เหลอือยู่ของกองทุนรวมดงักล่าวเพื่อรวบรวมเงินและด าเนินการโอนยา้ย
การลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลกิโครงการ 

(ง) รวบรวมเงินที่ได้จากการด าเนินการตาม (ค) ภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการ
เลกิกองทุน 

(จ) ด าเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือกองทุนรวม
เพื่อการออมพเิศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นโครงการโดยไม่ชกัช้า 

     เมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว จะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุนรวมนัน้ 

2. ในกรณีที่บริษัทจดัการมเีหตุจ าเป็นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บริษัทจดัการอาจกู้ยืม
เงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืไดต้่อเมื่อ  

(1) คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั 

(2) ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยู่ในช่วงเวลาอนัสัน้ 

(3) อัตราส่วนของการกู้ยืมเงินหรือการเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวต้องอยู่ในอัตราที่เหมาะสมต่อความจ าเป็นในการ
บรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  

(4) การท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืนต้องใชรู้ปแบบสญัญาที่เป็นมาตรฐานตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ยอมรบั  

ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชล้ายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ค าสัง่ซื้อขายหน่วย
ลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อ
การท าธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจนับมตสิ าหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

4. การควบรวมกองทุน 
การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็นการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมเดยีวกนั โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องพจิารณาถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของแตล่ะ
กองทุนรวมด้วยความเป็นธรรม 

กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมไดต้่อเมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน
ตามหลกัเกณฑ์ทีร่ะบุไวใ้นโครงการและขอ้ผูกพนั ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 
1 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการลงทุน    
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  (risk spectrum) เดยีวกนั บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบ 
  รวมกองทุนรวมดงักล่าว 

    2 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการลงทุน   
  (risk spectrum) แตกต่างกนั บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมตพิเิศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวม 
  กองทุนรวมดงักล่าว 

    การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการก าหนดรายละเอยีดของโครงการจดัการกองทุนรวมใหม่ 
หรอืแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถ้าม)ี พรอ้มทัง้ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดิม
หรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัด้วย 

    ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบักองทุนเปิด หากมี
ผลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด ใหบ้รษิทัจดัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไข
โครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ใหถ้อืวา่ได้รบัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็น
โครงการจดัการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้นี้โดยได้รบัยกเวน้ไม่ต้องปฏิบตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการก าหนดวธิปีฏิบตัใินการขอความเหน็ชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการ
จดัการกองทุนรวม 

    ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสี่วนัก่อนวนัประชุม หรอื
ส่งหนังสอืขอมตลิ่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัที่ก าหนดใหเ้ป็นวนัสุดท้ายของการรบัหนังสอืแจง้มตจิากผูถ้อื
หน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกบัการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ใหช้ดัเจน
ไวใ้นหนังสอืนัดประชุม หรอืหนังสอืขอมตดิงักล่าว 

    (1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทีเ่ป็นปัจจุบนัก่อนการขอมตคิวบรวมกองทุน ซึ่งจะต้องแสดง
รายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จ านวน อตัราผลตอบแทน (ถ้าม)ี มูลค่า
ยุตธิรรมของหลกัทรพัยต์ามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน มูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสุดทา้ยของสปัดาห์ล่าสุด และผลการด าเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม 

    (2) สรุปประเดน็เปรยีบเทยีบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน และลกัษณะทีจ่ะ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมรีายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภทและวตัถุประสงค์ของโครงการ
จดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม 
เป็นอย่างน้อย 

     (3) ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน 

     (4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน 

     (5) รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุนรวมใหม่หรอื   
     กองทุนรวมทีร่บัโอน 
 (6) การด าเนินการเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถ้าม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงนิปันผลภายหลงั   
      การควบรวมกองทุน (ถ้าม)ี 
 (7) ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักล่าวทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ   
      กองทุนรวม (ถ้าม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการช าระบญัชี 
 (8) ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
      ทัง้นี้ ต้องไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ 
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3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัทีก่ารควบรวม
กองทุนแล้วเสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหมห่รอืกองทนุรวมทีร่บัโอนได ้ 

4. ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบรวมกองทุน 
บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว 
หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้ีการประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

    ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละ
สปัดาห์ของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการและสถานที่
ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้และจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนรอ้งขอ  

    เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิรายละเอยีดการ
ควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดข้างต้น บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ก้ไขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว 

5. ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
 ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการท าประกันภัยความรบัผิดของ  
 บรษิทัจดัการ บริษทัจดัการจะเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ด้วยวธิขีอรบัความเหน็ชอบ 
 จากส านักงาน หรือ ขอมตโิดยเสียงข้างมากของผู้ถอืหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึ่งหนึ่ง 
 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิห้าวนันับแต่วนัที่บรษิทัจดัการรูห้รอือาจ 
 รูถ้งึการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมีเหตุจ าเป็นและสมควรบรษิัทจดัการอาจ 
 ขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการรายใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผู ้
 ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจดัการจะเป็น 
 ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว  

 หากบรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

6. การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  

  กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทุนรวม บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
และหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถ้ือหน่วยเพยีงรายเดียวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวได้เต็ม
ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

7.  การท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง (affiliated transaction) 

บริษัทจดัการอาจท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต  

8.  การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (soft commission) 

(1)  บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้
บรกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได้  แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมทัง้ “หลัก
ปฏบิตัใินการรบัผลตอบแทนทีเ่กดิจากการซื้อขายหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินจากนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์หรือ
บรษิทัสมาชกิศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บรษิทัจดัการก าหนดไว ้ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะ
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จดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัย์ทีอ่าจมไีว้
ไดข้องกองทุนดว้ย  

(2)  ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปีบญัชี และในกรณีที่เป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยข้อมูล
ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

     9.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ 

        บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงาน  
       ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรอื รายงานยอดหน่วย 
       ลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นต้น โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 
       กองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 
       กองทุนผ่านทางระบบอเิล็กทรอนิกส ์เช่น จดัส่งขอ้มูลผ่านระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ หรอืการจดัส่ง 

      ขอ้มูลผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรอืจดัสง่ขอ้มูลใหใ้นรูปแบบขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผู ้  
       ถอืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดร้บัขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนครบถ้วนแล้ว เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย   
       ลงทุน 

       ทัง้นี้ ส าหรบัหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วย 
       ลงทุนสามารถใชแ้ทนหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด้ 

10. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กับ 

1. พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ในหระเทศสหรฐัอเมรกิา(ซึ่งรวมถงึดนิแดนของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาหรอืทีป่ระเทศสหรฐัอเมริกาครอบครอง) รวมถงึผูท้ี่มหีนังสอืเดนิทางของประเทศสหรฐัอเมริกา 
หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2. นติบุิคคล รวมถงึบริษทัหรอืหา้งหุน้ส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
รวมถงึสาขาของนิตบุิคคลดงักล่าว 

3. หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4. ผูล้งทุนซึ่งตดิต่อหรอืรบัขอ้มูล หรอืส่งค าสัง่เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืช าระ/รบัช าระเงนิ
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้นี้ รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ัง้อยู่
ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

5. กองทรพัย์สนิของบุคคลและนิตบุิคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิัทจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอื
ระงบัการสัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมส าหรบัผูล้งทุนทีม่ี
ลกัษณะดงักล่าวข้างต้น 

11.  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ไม่มภูีมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บริษทัจดัการกองทุนรวมจะ   
      อ้างองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่้องมกีารวางทรพัย์ 

12. ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดให้
สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบญัชีของบุคคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่ งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่ งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีใน
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สหรฐัอเมริกา) ซึ่งเปิดหรอืมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนี้ยงัปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศก าลงั
ด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรยีก 
FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาติอเมริกนัและบุคคลที่มลีกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบขอ้มูลลูกค้าเพื่อ
หาความสมัพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้อง
จดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รับ
ผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 

(1)  ต้องถูกหกัเงินในอตัรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรพัย์สนิทางการเงินในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สินทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-thru) ซึ่ง
อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผูกพนั
ตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รบัฝากทรพัย์สิน 
ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนช าระให้กบั
กองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รบัฝากทรพัย์สิน 
และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่เขา้ร่วมผูกพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธ
หรือระงบัการท าธุรกรรมทางการเงินหรอืยุติความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบักองทุนรวมหรอืบริษทัจดัการ ซึ่งอาจ
ท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มีประสทิธิภาพ 
รวมถงึอาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมิใหบ้ริษทัจดัการและกองทุนรวมได้รบัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่ อปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง  และเพื่อให้บรษิัทจดัการและกองทุนรวมสามารถ
ปฏบิตัิตามภาระผูกพนัภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งได ้บรษิัทจดัการและ
กองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฎิบตังิานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ และ
ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

(1)  รอ้งขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตัวแทนในการน าส่งข้อมูล (เช่น 
ชื่อ ทีอ่ยู่ เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จ านวนเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลที่ไดร้บั เป็นต้น)ทีม่อียู่ในบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิัทจดัการ 
ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือค ายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิูจน์ทราบความ
เกี่ยวข้องกับประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตาม
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หวัขอ้ทีก่ าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มูล
เมื่อขอ้มูลที่เคยใหไ้วม้ีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถงึน าส่งหลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจ่ะเกิดต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรอืผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่
บรษิทัจดัการก าหนด บริษทัจดัการขอสงวนสทิธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการ
แจง้นี้แล้ว และ/หรอืไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี   

(1) ไม่รบัค าสัง่ซื้อ/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2) ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และด าเนินการคนืเงนิลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงนิที่ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง 
ทัง้นี้ ต้องไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั
ประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารด าเนินการทีส่อดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งขา้งต้น 

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ
กระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอนัจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ทีจ่่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามทีก่ล่าว
แล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิบรษิัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด)เท่านัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามที่บรษิัทจดัการได้สงวน

สทิธิไว้ขา้งต้น บรษิัทจดัการ(รวมถงึผูท้ี่เกี่ยวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย

อาจน าส่งขอ้มูลของผูถ้ือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่นใดทีร่าชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องรอ้ง

ขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

13. การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ  

ผูล้งทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวติหรอืที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวติควบ
หน่วยลงทุน โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด (ถ้ามี) ทัง้นี้ การซื้อขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อก าหนด และวิธีปฏิบตัิที่แตกต่างไปจากการซื้อขายหน่วยลงทุน
เพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการขายของกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนก่อน  

บริษัทประกันชีวติเป็นตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตในการรวบรวม และน าส่งค าสัง่ซื้อ
ขายหน่วยลงทุน รวมทัง้ค าสัง่ต่างๆไปยงับริษัทจดัการในนามของบรษิัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริง
ของผูถ้ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผู้ถอืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตมหีน้าที่ต้องตดิต่อเพื่อรบั
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หน่วยลงทุน หรอืรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน และตลอดจนรบัค ายืนยนัการท ารายการต่างๆ จากบรษิัทประกัน
ชวีติโดยตรง  

อนึ่ง บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงการใหบ้รกิารซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชวีติ รวมถึงการใหบ้รกิารอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยถือว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนและ/หรือ ผู้ลงทุนที่
ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดงักล่าว บริษัท
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศที่ท าการของบริษทัจดัการและ/หรือบริษัทประกันชีวิต
และ/หรอืเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีที่มีการยกเลิกบริการดงักล่าว บริษัทจดัการ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 
โดยติดประกาศที่ท าการของบริษัทจดัการและ/หรอืบริษัทประกันชีวิต และ/หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทราบภายใน 15 วนั  

ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีิตดงัต่อไปนี้ อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ โดยถือ
ว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ/หรอืผูล้งทุนทีซ่ื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนแล้ว 

ทัง้นี้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทีส่ านักงานก าหนด  

1. มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ต ่าของการขายคนืหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืใน
บญัชี ขัน้ต ่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) 
และคา่ธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :  

เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การ
เวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การด าเนินการสบัเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหัก
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั ้น การสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกนัชวีติ จงึมขี้อก าหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขาย
คนื จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชขีัน้ต ่า จ านวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน (Back-end Fee) ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ไปเพียง
อย่างเดยีว 

ผูล้งทุนที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทุน จงึต้องศกึษาขอ้ก าหนดดงักล่าวได้ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุ
ไวใ้นกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน และ/หรอืเอกสารประกอบการขายทีจ่ดัท าโดยบรษิทัประกนัชวีติ 

2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ :  

ผูล้งทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรปูแบบกรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทุนผ่านบริษทัประกัน
ชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด (ถ้ามี) โดยช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่แต่ละบริษัท
ประกันชีวิตก าหนด ทัง้นี้ บริษัทประกันชวีิตอาจก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน วนัและเวลาท า
การในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน วิธกีารในการสัง่ซื้อ วิธีการช าระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสัง่ซื้อจะต้องอยู่
ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ก าหนดไวใ้นโครงการ และค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อ
บรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิครบถ้วนจากบริษทัประกนัชวีติแล้ว  

ในกรณีของการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจ
ปฏเิสธค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของผูล้งทุน เมื่อพจิารณาเห็นว่า ค าสัง่ดงักล่าวอาจเขา้ข่ายการท าธุรกรรมที่มี
เหตุอนัควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องหรืออาจจะเกี่ยวขอ้งกับการฟอกเงินและ/หรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย ตามพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบญัญัติป้องกันและ
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ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถงึกฎหมายฉบบัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง หรอืเข้าข่ายบุคคล
ทีบ่รษิทัประกนัชีวติสงวนสทิธใินการพจิารณารบัประกนั หรอืการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลกระทบต่อการ
ลงทุนของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 
หรอืบริษทัประกันชีวิต รวมถึงกรณีที่ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเข้าข่ายเป็นการท าธุรกรรมที่ถือเป็นความผิดตาม
กฎหมาย ขดัต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรืออยู่ภายใต้ค าสัง่ห้ามการท าธุรกรรมของ
ทางราชการ และกรณีทีผู่ล้งทุนไม่ผ่านหลกัเกณฑ์การรบัประกนัของบรษิทัประกนัชวีติ 

3. การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

3.1. ผูล้งทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชวีิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรอืตัวแทนที่บรษิัทประกนัชีวิตก าหนด 
(ถ้าม)ี  

ทัง้นี้ บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดมูลค่า หรือ จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน 
เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการน าส่งเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเพิม่เติมตามทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์ประกนัชวีิต และ/หรอืเอกสารการขายทีผู่ ้ถือหน่วยลงทุน
ได้รบัจากบรษิัทประกันชวีิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
โครงการ และค าสัง่ขายคนืจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตไดส้่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวมายัง
บรษิัทจดัการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลกัฐานจากผู้ถือกรมธรรม์จนครบถ้วน 
ก่อนส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมายงับรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขาย
คนืหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชวีิต ตามจ านวน
ขัน้ต ่าและเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์  

บริษทัจดัการจะด าเนินการช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ตัวแทนของผูถ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุน (กล่าวคือ บริษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน) ภายใต้
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดในโครงการ ทัง้นี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ บริษัทประกันชีวิตมี
หน้าทีต่้องช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนที่ไดร้บัจากบรษิัทจดัการใหแ้ก่ผูถ้ือกรมธรรม์ภายใน 5 วนัท า
การนับแต่วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยวธิีการรบัค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นไปตามวิธทีี่บรษิัทประกัน
ชวีติก าหนดไวใ้นกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน  

3.2. การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัภิายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน :  

ในบางกรณี บริษัทประกันชีวิต อาจมีข้อตกลงกับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่จะ
ด าเนินการส่งค าสัง่ซื้อ / ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นประจ าหรืออตัโนมตัหิรอืตามเงื่อนไขใดๆทุกเดอืน และ/
หรอืด าเนินการน าเงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนมา 

ช าระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดๆที่บริษัทประกันชีวิตเรียกเก็บเงินจากผู้ถือหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวติ ทัง้นี้ การส่งค าสัง่ซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือค าสัง่ใดๆ เกี่ยวกบัการดงักล่าวใน
แต่ละครัง้โดยบริษัทประกันชีวิต ถือว่าบริษัทประกันชีวิตได้รบัมอบอ านาจจากผู้ถือหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวติให้ส่งค าสัง่ดงักล่าวมายงับรษิทัจดัการเรยีบร้อยแล้ว โดยบรษิทัประกนัชีวติอาจจะ
สรุปค่าใชจ้่ายดงักล่าวและจดัส่งใหผู้้ถอืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่าย
ล่าสุดได้ตามช่องทางที่บรษิทัประกนัชวีติจะเปิดเผยเพิม่เตมิในเอกสารประกอบการขายตามรูปแบบและ
เงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติตกลงกบัลูกคา้  
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4.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

กรณีที่ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเป็นผู้ออกเอกสารรบัรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี้ 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยภายใต้กรมธรรม์
ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ บรษิัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ออกและจดัส่งหนังสอืยืนยนัการท ารายการซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ (2) และ
การขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้ (3) ขอ้ 3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วนัท าการ นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน  

5. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบรษิัทประกนัชีวติ ตามจ านวนขัน้ต ่า จ านวน
เงนิคงเหลอืขัน้ต ่า และเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์ โดยส่งค าสัง่ตามแบบฟอร์มทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน
รวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้เท่านัน้โดยต้องเป็นการท ารายการผ่าน
บรษิทัประกนัชีวติ การสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การทีบ่รษิทัประกันชวีิตขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอกีกองหนึ่ง (กองทุนเปิด
ปลายทาง) ใหก้ับผู้ถอืหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวติและเอกสารประกอบการขาย
กรมธรรม์ โดยบรษิัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการน าเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้
หกัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง 
หรอืด าเนนิการอื่นใดเพื่อใหเ้กดิรายการดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี้ การด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุน ม ี3 รปูแบบสรุปได้
ดงันี้  

(1)  การสบัเปลี่ยนกองทุน คือ การสบัเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิดปลายทางกอง
หนึ่งหรอืหลายกองทุนตามความประสงค์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้คราว  

(2)  การสบัเปลี่ยนกองทุนอตัโนมตั ิคอื การสบัเปลี่ยนกองทุนเป็นประจ าตามค าสัง่ที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนระบุไว้
ล่วงหน้าให้มกีารขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีก
กองหนึ่งหรอืหลายกองทุนตามเงื่อนไขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์  

(3)  การปรบัสดัส่วนกองทุนอตัโนมตั ิคอื การสบัเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรอืหลายกองทุนไป
กองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนโดยอตัโนมัติตามรอบของกรมธรรม์ เช่น ทุกรอบสาม
เดอืน เป็นต้น โดยใหม้สีดัส่วนการลงทุนเป็นไปตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์  

บริษัทประกันชีวติอาจระงบัการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว และ/หรือถาวรในกรณีที่
บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่
ยกเลกิตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นกรมธรรม์  

บริษทัประกันชวีิตจะเป็นผูจ้ดัส่งหนังสือยืนยนัการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วนัท าการ นับแต่วนัที่ไดด้ าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส าหรบักรณีการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนอตัโนมัติ และการปรบัสัดส่วนลงทุนอตัโนมตัิ บริษัทประกันชีวิต จะจดัส่งรายงานยืนยันการรับ
ค าสัง่ครัง้แรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์
สอบถามสถานะการลงทุนไดท้างโทรศพัท์ตามทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด  
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6. วนัและเวลาในการขาย รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขาย หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษิัทประกันชวีิตได้ทกุวนัและเวลาท าการ
ทีบ่ริษัทประกันชีวิตก าหนด ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท ารายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้อหน่วย
ลงทุน (การช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์
ประกนัชวีิต) การสบัเปลี่ยนกองทุน การสบัเปลี่ยนกองทุนอตัโนมตั ิและการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตัไิดโ้ดย
ส่งค าสัง่ตามแบบฟอร์มและปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด  

7. สทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุนมีสิทธิต่างๆที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทัว่ไปทีซ่ื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพยีงอย่างเดยีว เช่น  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ใหม้กีารโอนเปลี่ยนมอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้  

2.  ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็น
หลกัประกนั  

3.  ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีสิทธใินฐานะผูเ้อาประกันภัยจากบรษิัทประกันชีวติ รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ยกเลิกการท า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทประกันชีวิต และ/หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนด โดยบริษทัประกันชีวติจะเป็นผูด้ าเนินการขายหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ
ในสว่นของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

4.  สทิธิในการขอรบัหนังสือชี้ชวนส่วนขอ้มูลรายละเอียดโครงการจากบริษัทประกันชีวิต หรอืตัวแทนขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ (ถ้ามี) ทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด  

5.  สทิธิในการไดร้บัทราบจากบรษิัทประกันชีวติ ถงึรายชื่อของบรษิทัจดัการทุกแห่งทีร่บัจดัการกองทุนรวม
ควบกรมธรรม์ประกนัชวีติทีเ่สนอขายโดยบรษิทัประกนัชวีตินัน้  

6.  สทิธิในการได้รบัทราบข้อมูลจากบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่  ของบริษทัจดัการ บรษิัทประกัน
ชวีิต รวมทัง้ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจ าตัวของตวัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติที่บริษัท
ประกนัชวีติก าหนด 

7.  สทิธิในการได้รบัทราบขอ้มูลจากบรษิทัประกนัชีวติเกี่ยวกบัความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนที่ไดร้บั
ค าแนะน าเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรบัทราบค าเตือนและค าอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการ
ลงทุนในหน่วยลงทุน  

8.  สทิธิในการได้รบัทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน 
หรอืต่อการตัดสนิใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการ
เพื่อการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวม เป็นต้น จากบรษิทัประกนัชวีติ  

9.  สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลจากบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น 
ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตวัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวติอาจไดร้บัจากการซื้อ
กรมธรรม์ รวมทัง้การซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น  

10. เงื่อนไขหรอืสิทธใินการรบับรกิารจากบริษทัจดัการของผูถ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวติอาจไม่
เท่าเทียม และแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ไป เช่น สทิธิในการรบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิหน่วยลงทุน 
(Fund Book) ของบรษิัทจดัการ และการได้รบัขอ้มูลกองทุนอาจมีความล่าชา้กว่าได้รบัจากบริษทัจดัการ
โดยตรง รวมถึงการทีผู่ ้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่สามารถท ารายการผ่านช่องทาง
ปกติอื่นๆของบริษัทจดัการ นอกเหนือจากการท ารายการผ่านบริษัทประกันชีวิตที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมี
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กรมธรรม์ประกันชวีิตควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทัง้นี้ เนื่องจากบรษิัทประกนัชวีติจะท าหน้าทีเ่ป็นตัวแทน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตในการรวบรวม และส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนไปยัง
บริษัทจดัการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus 
Account) และจะเป็นผู้ติดต่อในการยืนยนัรายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซื้อ และ
ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีขายคืนหน่วยลงทุนให้กบัผู้ถอืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีิต 
โดยตรงตามวธิกีารทีบ่รษิทัประกนัชวีติแต่ละแห่งก าหนด  

11. นอกจากนี้ สทิธิประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไข และขอ้ก าหนดของบรษิัทประกัน
ชวีติที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวติผ่านบริษทัประกันชีวติแต่ละราย โดยผูถ้ือหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ต้องศกึษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนและเอกสารที่
เกี่ยวขอ้งเพิม่เตมิ  

8. การจดัส่งเอกสารใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน :  

1.  การจดัส่งรายงานหกเดอืน และรายงานประจ าปี  

บริษัทประกันชีวติจะเป็นผู้ด าเนินการจดัส่งหรือเผยแพร่รายงานหกเดือน รายงานประจ าปีของกองทุน 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน  

2.  รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ อาจตดิต่อบรษิทัประกนัชวีติเพื่อให้จดัส่งรายงานแสดงฐานะ
การถอืหน่วยลงทุนตามวธิกีารและเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด 

14. สาระส าคญัของกองทุนรวมต่างประเทศ 

รายละเอยีดกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

ชื่อ : Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 

ประเภท : กองทุนตราสารทุน 

อายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

วนัจดัตัง้กองทุน : 9 กนัยายน 2558 

สกุลเงนิของกองทุน : ดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา (USD) 

ซื้อขาย Dealing : ทุกวนัท าการของประเทศมาเลเซยี 

บรษิทัจดัการลงทุน : Principal Asset Management Berhad (304078-K) 

Trustee : HSBC (Malaysia) Trustee Berhad (1281-T) 

Website  : www.principal.com.my 

นโยบายการลงทุน                 :  

กองทุนมจีุดมุ่งหมายในการบรหิารจดัการผลตอบแทนของกองทุนใหม้เีสถยีรภาพและเชงิบวกจากการลงทุนในภูมิภาค
เอเชยีแปซฟิิก (ยกเวน้ประเทศญี่ปุ่น) กองทุนจะลงทุนในบรษิทัจดัตัง้, จดทะเบยีน, และ/หรอื มกีารด าเนินการส่วน
ใหญ่ในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ยกเวน้ประเทศญี่ปุ่น) ในส่วนของบรษิทัจดทะเบยีน จะต้องมกีารซื้อขายในต่างประเทศ
ทีเ่ป็นสมาชิกของ WFE ดว้ยเช่นกนั โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุน้ทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลสูงและใหผ้ลตอบแทนที่
น่าสนใจ มกีารจ่ายเงนิปันผลสม ่าเสมอ มแีนวโน้มในการเตบิโตสูงเมอืเทยีบกบัตลาดโดยรวม นอกจากนี้ กองทุนอาจ
ลงทุนในบรษิทัทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตทีด่ ีและผูจ้ดัการกองทุนไดเ้ลง็เหน็ถงึการจ่ายเงนิปันผล/ผลตอบแทนทีด่ใีน
อนาคต 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQjBAwAWoVChMIjJjfjs_DyAIVRD6OCh1GVQPe&url=http%3A%2F%2Fth.coinmill.com%2FUSD_calculator.html&usg=AFQjCNGuMKzx1ec46JhqvXYahZMbZdf6ug&bvm=bv.105039540,d.c2E
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อย่างไรกต็ามในกรณีทีต่ลาดตราสารทุนมคีวามผนัผวนหรอืในช่วงทีส่ถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสาร
ทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมอืง เป็นต้น ผูจ้ดัการกองทุนอาจปรบัสดัส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทาง
การเงนิ และ/หรอืตราสารหนี้อื่นๆไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ โดยตราสารหนี้ทีก่องทุนลงทุนจะต้อง
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืไม่ต ่ากว่า BBB โดยสถาบนัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถอืทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาตทิีม่คุีณสมบตัติามทีก่ าหนดหรอืเทีย่บเท่า นอกจากนี้กองทุนอาจ
ลงทุนในตราสารทุน และ/หรอืตราสารหนี้ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุน (CIS) อื่น โดยสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของ
กองทุน และสอดคล้องกบัขอ้ก าหนดของ Securities Commission และมาตรฐาน CIS 

กลยุทธ์การจดัสรรการลงทุนของกองทุน ดงันี้ 

• สดัสว่นการลงทุนในตราสารทุนอยู่ระหว่างรอ้ยละ 60-98 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ 
• สดัส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ 
• สดัส่วนการลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมอื่น (CIS) ทีส่อดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของกองทุน สูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 20    
  ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ 
• สดัส่วนการลงทุนในสนิทรพัย์ทีม่สีภาพคล่องอย่างน้อยรอ้ยละ 2 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิพื่อรกัษาสภาพคล่องของ 
  กองทุน  

ผูจ้ดัการกองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการลงทุน ทัง้นี้ ต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์ที ่Securities Commission Malaysia ก าหนด 

การจ่ายเงนิปันผล : ม ี 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม  

ค่าสมคัร (Application Fees) : ไม่เกนิรอ้ยละ 7 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

                                     (ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมการขายคนื / หน่วยลงทุน (Withdrawal Fee) : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน (Switching Fee)  : ไม่เกนิรอ้ยละ 7 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

    (ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

ค่าบรหิารจดัการกองทุน (Management fee)  : ไม่เกนิรอ้ยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ(NAV) 

   (ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 1.5 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ(NAV)) 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี : ไม่เกนิรอ้ยละ 0.08 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ(NAV) 

                                                 (ปัจจุบนัเกบ็รอ้ยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ(NAV)) 

 หาขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่: www.principal.com.my 

 ISIN Code: MYU1002DP005  

 Bloomberg Ticker: CPASUSD MK  

 กองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศมาเลเซยี เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทัว่ไป (Retail fund) และไม่ใช่กองทุนรวมประเภทเฮด็จ์ฟันด์ (Hedge fund) ทีม่หีน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์
และตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of Securities Commission 
(“IOSCO”) 
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ความเสีย่งทัว่ไปของการลงทุนในกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 

1. การลงทุนในกองทุนนี้ มไิดเ้ป็นการรบัประกนัว่าผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนเสมอไป (Returns not guaranteed) 

ผูล้งทุนควรตระหนักว่า กองทุนรวมไม่รบัประกันผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนจะไดร้บั ผู้ลงทุนอาจไดร้บัผลตอบแทนหรอืไม่
กไ็ด้ หรืออาจขาดทุนจากการขายหน่วยลงทุนก็ได ้เมื่อลงทุนในกองทุนรวม นอกจากนี้ มีความเป็นไปไดท้ี่กองทุน
อาจไม่บรรลุวตัถุประสงค์การลงทุน อย่างไรกต็าม ผู้จดัการกองทุนจะพยายามบริหารและจดัการกองทุนอย่างเต็ม
ความสามารถตามกรอบกระบวนการลงทุนทีว่างไวอ้ย่างชดัเจน 

2. ความเสีย่งทีเ่กดิจากภาวะโดยรวมของตลาด (General Market Environment Risk)  

การลงทุนซื้อหลกัทรพัย์อาจมีความเสีย่งเขา้มาเกี่ยวข้อง ดงันัน้ กองทุนรวมอาจได้รบัผลกระทบจากภาวะโดยรวมของ
ตลาด ซึ่งรวมถงึ: 

• ภาวะเศรษฐกจิโลก, เศรษฐกจิในระดบัภูมภิาค  หรอืในระดบันานาชาต ิ

• นโยบายของภาครฐั หรอืสถานการณ์ทางการเมอืง 

• กรอบระเบยีบดา้นกฎเกณฑ์ และประเดน็ดา้นกฎหมาย 

• ทศิทางการเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบี้ย 

• ความเชื่อมัน่ของนักลงทุนฃ 

• เหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ (อาท ิภยัธรรมชาต,ิ ภาวะสงคราม ฯลฯ) 

ปัจจยัที่กล่าวมาข้างต้นอาจส่งผลต่อความผันผวนของราคาหลกัทรพัย์ที่อยู่ในพอร์ตการลงทุน การเคลื่อนไหวของ
ราคาหลกัทรพัย์อาจส่งผลต่อมูลค่าสุทธิของหน่วยลงทุน หรือราคาของหน่วยลงทุน ทีอ่าจปรบัลด หรือขึ้น และความ
ผนัผวนของรายไดข้องกองทุน  ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะท าการบรหิารและจดัการความเสีย่งดงักล่าว โดยท าการทบทวน
แนวโน้มและภาวะเศรษฐกิจระดับมหภาค และบริษัทจัดการอาจมีการพิจารณาการปรบัสัดส่วนการลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนหลกั ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามสภาวะตลาด 

3. ความเสีย่งของหลกัทรพัย์แต่ละตวั (Security specific risk) 

หลกัทรพัย์แต่ละตัวล้วนมีความเสี่ยง อาทิ บรษิทัอาจไม่มคีวามสามารถในการช าระหนี้ หรอืช าระดอกเบี้ย และ/หรือ
เงินต้นของหุ้นกู้, ผลกระทบจากการที่บริษัทถูกปรบัลดอนัดบัความน่าเชื่อถือ ความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีผลต่อระดับ
ราคาของหลักทรพัย์ อย่างไรก็ตาม กองทุนพยายามลดความเสี่ยงนี้โดยผู้จดัการกองทุนจะท าการวิเคราะห์ข้อมูล
พืน้ฐาน เพื่อช่วยในการคดัเลือกหลกัทรพัย์ที่มีคุณภาพ อกีทัง้กระจายการลงทุนเพื่อลดความผนัผวน และระดบัความ
เสีย่งของพอร์ตการลงทุนดว้ยเชน่กนั 

4. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ (Liquidity risk) 

ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องเกิดจาก การไม่สามารถเปลี่ยนหลกัทรพัย์ใหเ้ป็นเงนิสดได้ หากหลกัทรพัย์ทีล่งทุน
ขาดสภาพคล่อง หลกัทรพัย์นัน้อาจโดนบงัคบัขายที่ระดบัราคาต ่า และอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสุทธขิองกองทุนดงันัน้ 
ผูจ้ดัการกองทุนจะบรหิารจดัการพอร์ตการลงทุนใหอ้ยู่ในระดบัสมดุลย์ โดยกระจายการลงทุนในระดบัหลกัทรพัย์ ใน
ปรมิาณทีเ่หมาะสม ทัง้นี้เพื่อควบคุมระดบัความเสีย่งของพอร์ตการลงทุนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ
กองทุนแต่อย่างใด 

5. ความเสีย่งจากอตัราเงนิเฟ้อ (Inflation Risk) 

ความเสีย่งจากอตัราเงินเฟ้อ คือความเสี่ยงที่ท าให้มูลค่าหน่วยลงทุน หรือรายรบัของกองทุนลดลงในอนาคต จากมูล
ค่าทีแ่ทจ้ริงของเงนิที่ได้ปรบัลดลง ในขณะที่อตัราเงินเฟ้อปรบัสูงขึน้ มูลค่าทีแ่ท้จริงของพอร์ตการลงทุนจะปรบัลดลง 
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อตัราเงนิเฟ้อท าใหผ้ลตอบแทนที่แทจ้รงิของกองทุนต ่ากวา่ผลตอบแทนทีค่วรจะไดร้บัจรงิ ผูจ้ดัการกองทุนจะมุ่งลงทุน
ในหลกัทรพัย์ทีส่รา้งผลตอบแทนสูง เพื่อเป็นการควลคุมความเสีย่งดงักล่าว 

6. ความเสีย่งของผูจ้ดัการกองทุน (Manager’s risk) 

ผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กบัความรู ้ประสบการณ์ เทคนิคการลงทุน หรือการบริหารจดัการของผูจ้ดัการกองทุน 
การขาดทกัษะของผูจ้ดัการกองทุนดงัทีก่ล่าวไว้ในเบื้องต้นอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทุน และเกิด
ความเสียหายต่อผู้ลงทุนตามมา นอกจากนี้ ผูล้งทุนควรตระหนักถึงระบบการบริหาจดัการกองทุน อาทิ ระบบปฎิบตัิ
การและระบบอื่นๆ ดว้ยเช่นกัน ผู้จดัการกองทุนจะควบคุมระดบัความเสี่ยงนี้โดยจดัการลงทุนตามกรอบกระบวนการ
ลงทุน กระบวนการปฎิบตักิาร และวธิกีารด าเนินงาน ทีไ่ดก้ าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั 

ความเสีย่งเฉพาะของการลงทุนในกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 

1. ความเสีย่งของหุน้แต่ละตวั (Stock specific risk) 

ความผนัผวนของมูลค่าหุน้อาจส่งผลกระทบต่อราคาของหน่วยลงทุน โดยทัว่ไป มูลค่าหุน้จะผนัผวนไปตามแต่ละการ
ด าเนินงานของบริษัท และภาวะตลาด อย่างไรก็ตาม การกระจายการลงทุนจะสามารถลดระดบัความเสี่ยงดงักล่าว 
การกระจายการลงทุนนั ้นรวมถึงการกระจายการการลงทุนในบริษัทที่อยู่ภายใต้หลากหลายกลุ่มธุรกิจ และ
อุตสาหกรรม หรือแม้แต่ในประเทศต่างที่มีความเกี่ยวเนื่องกันน้อย นอกจากนี้ ผู้จดัการกองทุนอาจใช้กลยุทธ์การ
ลงทุน Bottom-up โดยการประเมนิจากบรษิทัหรอืหุน้นัน้ๆ เป็นส าคญั  

2. ความเสีย่งของประเทศ (Country risk) 

การลงทุนในต่างประเทศ อาจได้รบัความเสีย่งจากการลงทุนในประเทศนัน้ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน 
สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่านี้อาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ที่
กองทุนลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงนี้ผู้จ ัดการกองทุนจะวิเคราะห์ และเลือกลงกระจายลงทุนในหลายประเทศ โดย
วเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน และภาวะเศรษฐกิจโลกควบคู่กันไป นอกจานี้ ส าหรบัประเทศที่ต้องมใีบอนุญาตในการลงทุน 
หากกองทุนยังไม่มีใบอนุญาต หรืออยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาต หรือใบอนุญาตถูกเพิกถอนหรือไม่ได้ต่ออายุ 
ผูจ้ดัการกองทุนอาจแสวงหาการลงทุนในตลาดอื่น ๆ ทีส่ามารถลงทุนไดต้่อไป 

3. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ (Liquidity risk) 

ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องเกิดจาก การไม่สามารถเปลี่ยนหลกัทรพัย์ใหเ้ป็นเงนิสดได้ หากหลกัทรพัย์ทีล่งทุน
ขาดสภาพคล่อง หลกัทรพัย์นัน้อาจโดนบงัคบัขายที่ระดับราคาต ่า และอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสุทธิของกองทุน 
โดยทัว่ไป สภาพคล่องของหลกัทรพัย์ยงัขึ้นอยู่กับประเภทของหลกัทรพัย์ทีล่งทุน, ภาวะตลาด, กลุ่มธุรกจิ และปัจจยั
อื่นๆ ดงันัน้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ ผู้จดัการกองทุนจะท าการวเิคราะห์หลกัทรพัย์
โดยละเอยีดเพื่อบรหิารจดัการการจดัประเภทสนิทรพัย์ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ   

4. ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยน (Currency risk) 

ทรพัย์สินของกองทุนอาจด ารงอยู่ในรูปสกุลเงินต่างประเทศ เช่น USD และการเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยน
ระหว่าง USD และอตัราแลกเปลี่ยนของทรพัย์สนิของกองทุนอาจก่อใหเ้กดิการปรบัลดของมูลค่าทรพัย์สนิ ภายหลงั
การแปลงค่าเป็น USD ประเภทของกองทุนอาจด ารงอยู่ในรูปสกุลเงนิที่นอกเหนือไปจาก USD และการเคลื่อนไหว
ของอตัราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD และสกุลเงนินัน้ๆ อาจส่งผลต่อมูลค่าทรพัย์สนิทีผู่ล้งทุนถอือยู่ ดงันัน้ ผูล้งทุนควร
ตระหนักถึงความเสีย่งดงักล่าวอนัเกดิจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ในกรณีทีผู่ ้จดัการกองทุนไม่ได้ท าการ
ปิดความเสีย่งของอตัราแลกเปลี่ยน 

5. ความเสีย่งดา้นเครดติ/การผดินัดช าระหนี้ และความเสีย่งของคู่สญัญา (Credit (default) and counterparty risks) 
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การลงทุนในพนัธบตัร และ/หรอืเมื่อกองทุนไดด้ าเนินการท าธุรกรรมนอกตลาด (OTC)  จะมคีวามเสี่ยงทางด้านเครดิต
ของผู้ออกตราสาร หรอืการผดินัดช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร โดยผูอ้อกอาจไม่สามารถช าระเงนิต้นและผลตอบแทนได ้
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนที่ลงทุน นอกจากนี้ ตราสารทีอ่อกโดยแต่ละผู้ออกตราสาร
อาจมรีะดบัความเสี่ยงด้านเครดิตที่ต่างกัน ซึ่งส่วนมากความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงของคู่สญัญาจะสูงขึ้นถ้า
อายุตราสารยาวขึ้น ทัง้นี้ สามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวได้โดยการใช้กลยุทธ์ ใช้กลยุทธ์การลงทุน Bottom-up และ 
Top-down รวมทัง้วเิคราะห์ความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกเพื่อใหแ้น่ใจก่อนลงทุน 

นอกจากนี้ผู้จดัการการลงทุนจะก าหนดอนัดับขัน้ต ่าของ Credit Rating ซึ่งจดัอันดบัโดย Foreign Rating Agencies 
และบริหารจดัการอายุของตราสารการลงทุนใหส้อดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของกองทุน โดยกองทุนนี้จะลงทุนในตราสาร
หนี้ทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอือย่างน้อย "BBB” โดย  Fitch หรอืเทยีบเท่า S&P หรอื Moody’s  

การลงทุนในเงนิฝากก่อใหเ้กิดความเสีย่งดา้นเครดิต/การผิดนัดช าระหนี้ และความเสีย่งของคู่สญัญาดว้ยเช่นกนั ใน
กรณีทีคู่่สญัญาไม่ช าระเงนิต้นและผลตอบแทน และอาจน ามาสู่การการผดินัดช าระหนี้ 

ทัง้นี้ สามารถลดความเสี่ยงดงักล่าวได้โดยการใชก้ลยุทธ์การลงทุน Bottom-up และ Top-down รวมทัง้วเิคราะห์ความ
น่าเชื่อถอืของผูอ้อกเพื่อใหแ้น่ใจก่อนลงทุน 

6. ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ย (Interest rate risk) 

โดยทัว่ไปเมื่ออตัราดอกเบี้ยสูงขึ้นราคาของตราสารหนี้จะมีแนวโน้มที่ปรบัตัวลดลง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อมูลค่าหน่วย
ลงทุน (NAV) ของกองทุนรวมที่ลงทุน ถ้ากองทุนถือตราสารถึงวนัครบก าหนดอายุ ความผนัผวนของราคาจะลดลง 
ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทุนจะจดัสรรอายุของตราสารทีล่งทุนขึน้อยู่กบัมุมมองของผู้จดัการกองทุนต่อทศิทางการเคลื่อนไหว
ของอตัราดอกเบี้ยในอนาคต  

7. ความเสีย่งทีเ่กดิจากการลงทุนเชงิรบัชัว่คราว (Temporary defensive position)  

ในขณะที่ผู้จ ัดการกองทุนต้องตัดสินใจที่จะลงทุนในลักษณะเชิงรับชัว่คราว (Temporary defensive position) เช่น 
เปลี่ยนจากลงทุนในหุน้เป็นตราสารหนี้ หรอืตราสารตลาดเงนิ ผลด าเนินงานของกองทุนอาจจะต ่ากว่า เกณฑ์มาตรฐาน 
เพราะการตัดสินใจลงทุนอาจไม่ถูกเสมอไป เพื่อบริหารความเสี่ยงนี้ ผู้จดัการกองทุนจะท าการวิจยั และวิเคราะห์ขัน้
พืน้ฐานของแนวโน้มในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

8. ความเสีย่งจากการลงทุนในกลุ่มประเทศเกดิใหม่ (Risk of investing in emerging markets) 

การลงทุนในทรพัย์สนิของกลุ่มประเทศเกดิใหม่มคีวามเสีย่ง (ดา้นกฎหมาย, ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นการเมอืง) มากกว่า
การลงทุนในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว กลุ่มประเทศเกิดใหม่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งความไม่มัน่คงทางการเมืองและเศรษฐกิจนี้มีผลต่อความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนและราคาของหลกัทรพัย์และส่งกระทบต่อความเชื่อมัน่ของผู้ลงทุน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของราคา
หลกัทรพัย์อาจเกดิจากอตัราดอกเบี้ย, การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทาน, ปัจจยัภายนอกจากประเทศคู่ค้า, นโยบาย
ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัภาษี หรอืนโยบายทางการเงนิ นโยบายภาครฐั การเมืองระหว่างประเทศ และเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ 
ส่วนใหญ่แล้ว ตลาดการเงนิในกลุ่มประเทศเกดิใหม่นัน้ยงัคงขาดสภาพคล่อง ปริมาณการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัท
จดทะเบยีนยงัอยู่ในระดบัต ่า เป็นผลให้หลกัทรพัย์ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ต้องเผชิญกับความผนัผวนและมโีอกาสที่
ราคาของหลกัทรพัย์จะปรบัลดลง และมคีวามผนัผวนสูงเมื่อเทยีบกับหลกัทรพัย์ของกลุ่มประเทศทีพ่ฒันาแล้ว ดงันัน้ ผู้
ลงทุนควรตระหนักว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์กลุ่มประเทศเกดิใหม่จะต้องเผชญิกับความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย์ 
และเกิดความเสี่ยงในการลงทุนตามมา ผู้จดัการกองทุนจะควบคุมความเสี่ยงดงักล่าวโดยการบริหารจดัสรรประเภท
สนิทรพัย์ และกระจายการลงทุนโดยการใชก้ารวเิคราะห์ และใชก้ลยุทธ์การลงทุน Bottom-up และ Top-down 
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21.  การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด : 

ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามที่ประกาศก าหนด บริษทัจดัการจะด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทั
จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้
ถอืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได ้ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร 
บรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะ
ค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีที่มค่ีาใชจ้่ายเกิดขึน้จากการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ บริษทั
จดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22.  ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยั
อ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรือแย้งกับหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ 
หรือค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ให้ถือ
ว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแล้ว 

บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในข้อผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนามใน
ขอ้ผูกพนัของผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผูกพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามข้อก าหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  

 



 

    

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัต่างๆ ในรอบปี

ปฏทินิ ไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
 

รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมกบักองทุนรวม 
กองทนุเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิตี้ 
ตัง้แต่วนัท่ี  1  ตุลาคม  2563  ถึงวนัท่ี  30  กนัยายน  2564 

 
Principal Asset Management Berhad (ประเทศมาเลเซยี) 

           

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ
โดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) และส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 

รายชื่อผู้จดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิตี้ 

 1. นายศุภกร ตุลยธญั, CFA 
 2. นายวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA 
 3. น.ส.วริยิา โภไคศวรรย์ 

    4. นายปณิธ ิจติรโีภชน์ 
    5. นายธนา เชนะกุล, CFA 
    6. นายวรณุ ทรพัย์ทวกุีล 
    7. นายประพจน์ อ้วนเจรญิกุล 

หมายเหตุ  : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จ ัดการกองทุนทั ้งหมดได้ที่  website ของบริษัทจัดการ 
(www.principal.th) 

 
   รายงานรายละเอียดการรบัค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย หรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการลงทุน 

- ไม่ม ี- 
 

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 
ของธุรกิจกองทุนรวม 

- ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) - 
 

ค่านายหน้าทัง้หมดจากการท่ีบริษทัสัง่ซ้ือขายหลกัทรพัย์ฯ 
- ไม่ม ี- (เป็นการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน) 

http://www.sec.or.th/
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  1. บริษทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากัด  

ทีอ่ยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

ทีอ่ยู่ (ภาษาองักฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) ยื่นค าขอจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิซึ่งเป็นเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้แรก  

(2) เมื่อไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม จดัใหม้ขีอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ สญัญาแต่งตัง้
ผูดู้แลผลประโยชน์ และหนังสอืชี้ชวน ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(3) จดัส่ง แจกจ่าย หรอืจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนทีเ่ป็นปัจจุบนั จดัให้มใีบจองซื้อหน่วยลงทุนหรอืใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(4) ชี้แจงและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนชี้แจงขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผู้
ทีส่นใจจะลงทุนทราบในกรณีทีม่ีการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ หรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธิ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุนหรอืต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม  

(5) เสนอขายหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(6) เสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการ หากบรษิทั
จดัการแสดงความประสงค์ดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ  

(7) ออกใบหน่วยลงทุน หรอืหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืปรบัปรุงรายการใน
สมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนั และส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  

(8) ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แล้วแต่กรณี 
ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไว้ในโครงการ และจดัท ารายงานตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

(9) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามระยะเวลา หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(10) ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดในกรณีทีมู่ลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ  
  มูลค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง 

(11) ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่  
  ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(12) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
  ของกองทุนเปิดไดต้ามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
  ประกาศก าหนด  
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(13) บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้วหรอือาจหยุด
รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(14) ในกรณีทีก่องทุนเปิดไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิบรษิทัจดัการอาจช าระค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ 
ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

(15) จดัท างบการเงนิของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการทีม่ธีุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน และตาม
หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(16) จดัท ารายงานทุกรอบปีบญัช ีเพื่อแสดงขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนเปิดของรอบปีบญัชี และส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามเดอืนนับแต่วนัสิน้ปีบญัช ีทัง้นี้ 
หากบรษิทัจดัการเลอืกจดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามปีปฏทินิใหร้ะยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดง
ขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนรวมของรอบปีบญัชขียายเป็นภายในสีเ่ดอืนนับแต่วนัสิน้ปีบญัชี  

(17) จดัท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรือปีปฏทินิ เพื่อแสดงขอ้มูลเกี่ยวกับกองทุนเปิดของรอบ
ระยะเวลาหกเดอืนนัน้ และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดอืนนับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่บรษิทัจดัการเลอืก
จดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามรอบปีบญัชี ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องจดัท าและส่งรายงาน
ดงักล่าวในรอบระยะเวลาหกเดอืนหลงัส าหรบัปีบญัชนีัน้  

(18) จดัใหม้รีายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว ้
ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขาย
หน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูไดแ้ละจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

(19) จดัท าและส่งรายงานเกี่ยวกับขอ้มูลการจดัการกองทุนรวมส าหรบัทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืของรอบปี
ปฏทินิและรายงานทุกรอบปีบญัชขีองกองทุนตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งรายงานดงักล่าวแก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแต่วนัสิน้รอบ
ระยะเวลา 6 เดอืน และ ภายใน 3 เดอืนนับแต่วนัสิ้นปีบญัช ีทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการเลอืกจดัท าและจดัส่งรายงานรอบปี
บญัชตีามรายงานรอบปีปฎิทนิ บรษิทัจดัการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
เป็นภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้รอบปีบญัชขีองกองทุน ตามล าดบั การจดัส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ ให้
บรษิทัจดัการจะด าเนินการอย่างน้อยด้วยวธิกีารอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัส่งรายงานดงักล่าวในรูปแบบเอกสารสิง่พมิพ ์หรอื สื่อบนัทกึขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส์ 

(2) เผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงค์ใหจ้ดัส่งรายงานดงักล่าวโดยวธิกีารตาม (1) ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการตามวธิกีารดงักล่าวดว้ย 

ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการเลอืกจดัท ารายงานรอบปีบญัชขีองกองทุน บรษิทัจดัการจะไดร้บัการยกเวน้ไม่ต้องจดัท าและ
จดัส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอื
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขเป็นอย่างอื่น  
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(20) จดัใหม้ผีูส้อบบญัชขีองกองทุนรวมทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ี 

(21) จดัใหม้ผีูดู้แลผลประโยชน์ทีม่คุีณสมบตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและหากมเีหตุต้องเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บริษทัจดัการจะกระท าได้
ต่อเมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

(22) ประสานงานกบัผูดู้แลผลประโยชน์ตามรายละเอยีดในสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน เช่น การส่งมอบ รบั
มอบ แปลงสภาพ จ าหน่าย จ่ายโอน ช าระ รบัช าระค่าหลกัทรพัย์ การรบัและจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุน  

(23) แต่งตัง้นายทะเบยีนของกองทุนตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

(24) แต่งตัง้ผูช้ าระบญัชกีองทุนเมื่อยุตหิรอืเลกิกองทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

(25) ด าเนินการทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุน เช่น การเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุน ดูแล ตดิตาม
สทิธขิองกองทุน การด าเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน  

(26) ด าเนินการเลกิกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเขา้ข่ายต้องเลกิกองทุนตามหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(27) ด าเนินการแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

(28) ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสยี
ค่าธรรมเนียมตามอตัราทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดในกรณีทีห่ลกัฐานดงักล่าวสูญหายหรอืถูกท าลาย  

(29) ปฏบิตักิารอื่น ๆ เพื่อใหบ้รรลุซึ่งวตัถุประสงค์ของกองทุนและรกัษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต 
หน้าที ่และความรบัผิดชอบของบริษทัจดัการ โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและที่
แก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามขอ้ผูกพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้ผูกพนั
หรอืโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบริษทัจดัการ
กองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนไดป้ฏิบตัใิหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ผูกพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมแล้ว  

เงื่อนไขการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ :  

ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนบรษิทัจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสัง่ของส านักงาน หรอืโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่
เขา้ท าหน้าทีต่่อไปได ้ซึ่งรวมถงึการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่  
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  2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ : 100 ถนนสาทรเหนือ สลีม 10500  บางรกั กรุงเทพฯ โทร.0-2724-5490, 0-2724-5207  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1)    ดูแลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบตามที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนและขอ้ผูกพนัระหว่างผู้
ถอืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต โดย
เคร่งครดั 

(2)    รบัฝากทรพัย์สนิของกองทุนโดยแยกไวต้่างหากจากทรพัย์สนิอื่น  รวมถงึการดูแลและเกบ็รกัษาทรพัย์สนิของกองทุน  
รบัเงนิและทรพัย์สนิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ดอกเบี้ยรบัจาก
หลกัทรพัย์ ผลตอบแทน เงนิต้นอื่นใดทีไ่ดจ้ากหลกัทรพัย์หรอืจากการจ าหน่ายหรอืเวนคนืหลกัทรพัย์  เงนิช าระค่าซื้อ
หน่วยลงทุน  หรอืเงนิไดอ้ื่นใดของกองทุน   โดยดูแล รบัฝาก  และเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากและหรอืบญัชทีรพัย์สนิ
ของกองทุนพรอ้มทัง้ดูแลใหก้ารเบิกจ่ายทรพัย์สนิของกองทุนเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน รวมถงึการ
จ่ายเงนิจากบญัชเีงนิฝากของกองทุนเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ผูดู้แลผลประโยชน์
จะรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย ความสูญเสยี หรอืค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการไม่สามารถด าเนินการรบัหรอืจ่ายเงนิ
ไดท้นัตามก าหนดเวลาตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ 

(3)    จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายทรพัย์สนิของกองทุน เช่น จดัท ารายงานการด าเนินการตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการในการ
รบัเงนิและทรพัย์สนิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ดอกเบี้ย การจ าหน่าย
หลกัทรพัย์ จดัท าบญัชแีละรบัรองความถูกต้องของทรพัย์สนิของกองทุนทีร่บัฝากไว้ 

(4)    จดัใหม้กีารรบัมอบ  ส่งมอบ  เปลี่ยนแปลง  จ าหน่าย  รบัช าระ  ช าระราคาหลกัทรพัย์  และโอนหลกัทรพัย์ต่าง ๆ ทีเ่ป็น
ทรพัย์สนิของกองทุน ตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ โดยผูดู้แลผลประโยชน์จะไดต้รวจสอบรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้งให้
ถูกต้องครบถ้วนก่อน  

(5)    จดัท ารายงานการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน และรายงานเกี่ยวกบัเงนิสดของกองทุน 

(6)    แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบถงึสทิธทิีเ่กี่ยวเนื่องกับทรพัย์สนิทีก่องทุนลงทุน เช่น สทิธใินการเขา้ประชุมผูถ้อื
หุน้ สทิธใินการจองหุน้เพิม่ทุน สทิธใินการรบัเงนิปันผลหรอืดอกเบี้ยหรอืเงนิไดอ้ื่นใดจากหลกัทรพัย์ รวมถงึการแจง้การ
เปลี่ยนแปลงของหลกัทรพัย์ทีม่ผีลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลกัทรพัย์ เป็นต้น หรอืสถานะการปิด
โอนของหลกัทรพัย์ โดยทนัททีีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไดร้บัทราบขอ้มูลเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(7)    จดัท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการจน
ก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่กองทุน หรอืไม่ปฏิบตัหิน้าทีต่ามมาตรา 125 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

(8)    ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหบ้ริษทัจดัการปฏิบตัติามหน้าทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหาย
จากบรษิทัจดัการ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดเีพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนใหเ้รยีกรอ้งจากทรพัย์สนิ
กองทุนนัน้ 
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(9)    รบัรองความถูกต้องในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน และจ านวน
หน่วยลงทุนทีล่ดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่งบรษิทัจดัการค านวณไวต้ามทีร่ะบุใน
รายละเอยีดโครงการ ทัง้นี้ผูดู้แลผลประโยชน์จะต้องร่วมรบัผดิชอบต่อความสูญเสยี ความเสยีหาย ความรบัผดิ และ
ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากความผิดพลาดในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการได้ค านวณไวแ้ละผูดู้แลผลประโยชน์
ไดร้บัรองความถูกต้องแล้ว  

(10)  ใหค้วามเหน็ชอบเมื่อบรษิทัจดัการเหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของ
กองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุ
จ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  ซึ่งบรษิทัจดัการจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืใหค้วาม
เหน็ชอบกรณีการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ   การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิ
อื่นแทนการช าระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวธิทีีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด กรณีราคาขายหรอืราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และกรณีอื่นใด ทีก่ฎหมายหรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนดใหต้้องขอความเหน็ชอบจากผูดู้แล
ผลประโยชน์ 

(11)  ใหค้วามเหน็ชอบแก่บริษทัจดัการในการก าหนดวธิคี านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนตามราคาทีเ่ป็นธรรม เมื่อมเีหตุ
จ าเป็นท าใหว้ธิคี านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนตามวธิปีกตไิม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมได้
อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีเ่ป็น
ทรพัย์สนิอื่นของกองทุนทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ไดม้ปีระกาศก าหนดรายละเอยีดไว้ 

(12)  ใหค้วามเหน็เกี่ยวกับการจดัการกองทุนของบริษทัจดัการ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบในการจดัท ารายงานตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เช่น รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบ
ระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ โดยผูดู้แลผลประโยชน์จะจดัท าและน าส่งถงึบรษิทัจดัการภายใน 60 วนั
นับแต่วนัสิน้รอบบญัชขีองกองทุน และ 30 วนั นับแต่วนัสิ้นรอบบญัชขีองกองทุนหรอืปีปฏทินิ ตามล าดบั 

(13)  เมื่อเกดิเหตุทีต่้องเลกิกองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์จะสิน้สุดหน้าทีเ่มื่อผูช้ าระบญัชขีองกองทุนไดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทุน
กบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ ในระหว่างทีก่ารช าระบญัชยีงัไม่สิน้สุด ผูดู้แลผลประโยชน์จะดูแลและรบัฝาก
ทรพัย์สนิของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบยีนเลกิกองทุนดงักล่าวกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแล้ว  และ
ผูดู้แลผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบใหผู้ช้ าระบญัชปีฏบิตัติามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผูช้ าระบญัชกีระท าการหรอืงด
เวน้กระท าการตามทีก่ฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งประกาศก าหนด จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์ของ
กองทุนจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

(14)  จ่ายเงนิคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผูช้ าระบญัชี  

(15)  กรณีทีส่ญัญาสิน้สุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะด าเนินการโอน และหรอืส่งมอบทรพัย์สนิ และขอ้มูล
เอกสารทัง้หมดของกองทุนใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หรอืผูช้ าระบญัชี (แล้วแต่กรณี) หรอืตามค าสัง่ของบรษิทั
จดัการหรอืค าสัง่ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีส่ญัญาสิน้สุดลง  
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(16)  หน้าทีอ่ื่นใดตามที่กฎหมายเกี่ยวกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรอืกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด โดยปฏิบตัใิหเ้ป็นไป
ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต  

ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมและตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถงึหน้าทีดู่แลรกัษาประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทุน และเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าที่ด าเนินการตามทีจ่ าเป็น
เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได้ ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชื่อใน
หนังสอืเพื่อรบัรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิง่ทีส่่งมอบใหผู้้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมกีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แล
ผลประโยชน์ 

ในกรณีทีผู่ ้ดูแลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าที ่ในการดูแลรกัษาประโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีับผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง
ได ้

ผูดู้แลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ว่าการ
กระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนใน
การท าหน้าทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบก่อนอย่างเพยีงพอแล้ว โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มูลดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัค้าน 

ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมต ิให้
ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได้  

เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดู้แลผลประโยชน์ :  

บรษิทัจดัการจะเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุขอ้ใดขอ้หนึ่งหรอืหลายขอ้ ดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มคีวามประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ 
โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการหรอืผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบทีไ่ดต้กลงไว้ ผูดู้แล
ผลประโยชน์หรอืบรษิทัจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั  

(3) ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจดัการกองทุน หรอืมกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืกฎหมายหรอืกรณีอื่นใด อนัจะมผีลเป็นการเพิม่ภาระหน้าทีแ่ก่ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แล
ผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรบัหน้าทีด่งักล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้
โดยบอกกล่าวใหบ้รษิทัจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วย
ลงทุนทีข่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์  
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(5) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์น าขอ้มูลต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกับการจดัการกองทุนหรอืขอ้มูลอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนไป
เปิดเผย หรอืใชใ้นทางทีก่่อหรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บรษิทัจดัการสามารถบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี้ การบอกเลกิสญัญาจะต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 15 วนั  

(6) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์มคุีณสมบตัไิม่เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลงั บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหผู้้ดูแล
ผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบตัใิหถู้กต้องภายในสบิหา้วนันับแต่วนัที่บรษิทัจดัการทราบเหตุดงักล่าว และแจง้การแก้ไข
ดงักล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวนัท าการนับแต่วนัทีแ่ก้ไขเสรจ็สิน้ 

ในกรณีทีผู่ ้ดูแลผลประโยชน์มไิดแ้ก้ไขคุณสมบตัใิหถู้กต้องภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการจะขอ
อนุญาตเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีค่รบ
ก าหนดเวลาดงักล่าว และเมื่อไดร้บัอนุญาตแล้ว บรษิทัจดัการจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั  

(7) เมื่อผูดู้แลผลประโยชน์เป็นผูล้้มละลายตามค าสัง่ศาล  

(8) ในกรณีทีม่เีหตุใหต้้องเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน และต้องแตง่ตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์อื่นแทน ใหก้ระท า
ไดต้่อเมื่อบรษิทัจดัการไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว  

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้
ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นีัยส าคญัและไม่สามารถแก้ไขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมี
อ านาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้  

สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัย์สนิกองทุนรวม :  

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)   

เลขที ่100 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั กรุงเทพฯ 10500  โทร.0-2724-5490, 0-2724-5207 

และ/หรอืทีบ่รษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรอืที ่บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ใน
ต่างประเทศ  จ ากัด และ/หรอืทีต่วัแทนเกบ็รกัษาทรพัย์สนิทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไดแ้ต่งตัง้ และ/หรอื ผูร้บัฝาก
ทรพัย์สนิใด ๆใด  

  

  3. ผู้สอบบญัชี :  

ชื่อ : นาย ประวทิย์ ววิรรณธนานุตร์  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่4917  

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 
2645 0080  

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่3787  

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  
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อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 
2645 0080  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่8382 

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 
2645 0080  

ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ์  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่8501 

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 
2645 0080  

ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธ์ชยั  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่9622 

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 
2645 0080  

ชื่อ : นางสาว รฐาภทัร ลิ้มสกุล  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่10508 

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 
2645 0080  

 

 4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากัด  

ทีอ่ยู่ : 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

โทร. 0-2686-9595  

 

    5. ผู้จดัจ าหน่าย : ไม่มี 
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  6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :  

ชื่อ : ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) ธ.  

ทีอ่ยู่ : 44 ชัน้ ซอยหลงัสวน ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 และสาขาทัว่ประเทศ  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1)   จดัใหม้ผีูต้ดิต่อกบัผูล้งทุนซึ่งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผูท้ าหน้าทีข่ายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนหรอืใหค้ าแนะน า และต้องดูแลใหผู้ต้ดิต่อกบัผูล้งทุนปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด รวมทัง้ต้องปฏบิตัติามมาตรฐานการปฏบิตังิานและมาตรฐานในการใหค้ าแนะน า 

(2)   ใหค้ าแนะน าแก่ผูล้งทุนตามขอบเขต และหลกัเกณฑ์ตามที่กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด  

(3)   รบัเปิดบญัชเีพื่อซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบ  

(4)   แจกจ่ายหนังสอืชี้ชวนหรอืเอกสารการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย และใหข้อ้มูลหรอืเอกสารใด ๆ ที่
จ าเป็นต่อการตดัสนิใจลงทุน รวมทัง้การแจง้สทิธติ่าง ๆ ทีค่วรทราบแก่ลูกคา้  

(5)   แจกจ่ายหรอืรบัเอกสารการจองซื้อหรอืค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสาร และหลกัฐานการแสดงตน 

(6)   รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและส่งค าสัง่ดงักล่าวใหบ้รษิทัจดัการ และตรวจสอบความถูกต้อง  

(7)   รบัช าระเงนิค่าจองซื้อหรอืค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

(8)   ยนืยนัการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน ทีบ่รษิทัจดัการและนายทะเบยีนไดท้ ารายการเรยีบรอ้ย และจดัสรรแล้ว ตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากบรษิทัจดัการ  

(9)   ส่งมอบหรอืรบัมอบใบหน่วยลงทุน หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน รวมถงึ
เอกสารอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการและนายทะเบยีน  

(10) คนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท้ีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ  

(11) จดัใหม้หีรอืแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบักองทุนเปิด และรายละเอยีดเกี่ยวกบัวธิีการซื้อหรอืขายคนืหน่วย
ลงทุน  

(12) ชี้แจงขอ้มูลรายละเอยีดในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนเปิด เช่น การแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการกองทุน หรอื 
ขอ้เทจ็จรงิทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุน  

(13) ด าเนินการอื่นตามที่กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง และหรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  

(14) ด าเนินการอื่นใดตามทีก่ าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

 

  7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่ม ี

 

  8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : ไม่ม ี

 

9. ท่ีปรึกษา : ไม่ม ี
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10. ผู้ประกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) : ไม่ม ี

 

11. ผู้รบัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี

 

12. คณะตวัแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่ม ี

 

13. สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  

   ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน ตามหวัขอ้ "การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน"  

13.2. สทิธใินการรบัเงนิปันผล :  

        กองทุนไม่มกีารจ่ายเงนิปันผล  

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน :  

        ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและต้องช าระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบยีบวธิกีารทีน่าย   
 ทะเบยีนกองทุนก าหนด  

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน : - 

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่สามารถน าไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรอื
น าไปเป็นหลกัประกนัมไิด้ 

13.5. สทิธใินการลงมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแก้ไขวธิจีดัการ :  

13.5.1 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพื่อใหบ้รษิทัจดัการท าการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนโดยบริษทัจดัการจะ
กระท าการตามหวัขอ้ "การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไข
วธิกีารจดัการ" 

13.5.2 กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุน
รวม บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตาม
จ านวนทีถ่อือยู่ 

13.6. สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมื่อเลกิโครงการ :  

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนืเมื่อบริษทัจดัการเลกิกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ "การ  
 ช าระบญัชกีองทุนรวมและวธิกีารเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมื่อเลกิโครงการ" 

13.7. สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ :   

การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดเพื่อการออม ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธไิดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี เมื่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนไดด้ าเนินการตามเงื่อนไขทีก่ฎหมายภาษีอากรก าหนดไวค้รบถ้วน 

13.8. อื่น ๆ :  

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจ ากัดเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 
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 การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให ้ 
 ถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัซึ่งลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการ  
 แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วน 
 ของทุนของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอื 
 การคนืเงนิทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  

 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

 - หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

 กองทุนจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เว้นแต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการให ้ 
 ด าเนินการเป็นอย่างอื่น  

14.2.2.1 ส าหรบัการเสนอขายครัง้แรก  

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทั
จดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 

14.2.2.2 ส าหรบัการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทั
จดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุน  

14.2.2.3 เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนซื้อและหรอืขายคนืหน่วยลงทุนแตล่ะครัง้ และบรษิทัจดัการไดท้ ารายการดงักล่าวสมบูรณ์
แล้ว นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 5 
วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนรายการนัน้ ๆ ซึ่งบริษทัจดัการจะถอืว่ายอดคงเหลอื
ของหน่วยลงทุนของกองทุนทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้มูลของนายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ
ตามขอ้มูลในหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนฉบบัล่าสุดทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนจดัท าและน าส่งใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุน เป็นขอ้มูลทางทะเบยีนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องและเป็นปัจจุบนั 

14.2.2.4 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุทราบถงึขอ้มูลทีผ่ดิพลาดหรอืไม่ครบถ้วน ในหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนได ้โดยต้องแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนันับจากวนัทีน่าย
ทะเบยีนไดจ้ดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนดงักล่าว  

14.2.2.5 บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่
ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการขายและ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
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14.2.2.6 หากเป็นกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน 2 คนถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึชื่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทัง้หมดเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีื่อแรกในค าขอ
เปิดบญัชีกองทุนรวมเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถใชอ้้างองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใชใ้บหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน  

 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

       กองทุนไม่มกีารจ่ายเงนิปันผล  

 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ช าระหนี้ได ้บริษทัจดัการจะรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการจดัการกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธิ
เรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้ ดงันี้  

16.1 กรณีทีบ่ริษทัจดัการได้บนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.1.1 เมื่อมกีารบนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทุน ณ วนัทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์เป็นผูม้สีทิธใินเงนิได้
สุทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้  

16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการรบัช าระหนี้ บริษทัจดัการจะไม่น าทรพัย์สนิดงักล่าวและเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ด้
จากการรบัช าระหนี้ มารวมค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบั
ช าระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ตกลงรบัช าระหนี้ด้วยทรพัย์สนิดงักล่าว
แทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการอาจจดัหา
ผลประโยชน์จากทรพัย์สนินัน้ได ้และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิ
ส ารองรายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรพัย์สนินัน้  

16.1.3 เมื่อมเีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ด้วยทรพัย์สนิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลี่ยเงนิได้
สุทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนิัน้ภายใน 45 วนั
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีม่เีงนิไดสุ้ทธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกี่ยวกบัการเฉลี่ยเงนิคนืไปยงัส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดเ้ฉลี่ยเงนิคนื เวน้แต่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉลี่ยเงนิคนืเป็นอย่างอื่น  
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ในการเฉลี่ยเงนิคนืแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษิทัจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็ว่า เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิที่
ไดจ้ากการรบัช าระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงนิคืนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจน าเงนิ
ไดสุ้ทธดิงักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายกไ็ด้ ทัง้นี้ 
หากไดม้ีการจ าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธนิัน้ไม่คุม้กบัภาระ
ค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงนิคนื บริษทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรพัย์สนิของ
กองทุนกไ็ด้ 

16.1.4 เมื่อมกีารบนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมไดร้บัช าระหนี้
ตามตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บริษทัจดัการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม  

16.2 กรณีทีบ่ริษทัจดัการไม่ได้บนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นทีม่ใิช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้
ถอืหน่วยลงทุนโดยมตพิเิศษและบรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดเกี่ยวกับทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมจะไดจ้ากการรบั
ช าระหนี้ มูลค่าของทรพัย์สนิ ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี้ 

16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการรบัช าระหนี้ บริษทัจดัการจะน าทรพัย์สนิดงักล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัย์สนินัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ามาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และจะด าเนินการกับทรพัย์สนิดงักล่าวดงันี้  

(1) กรณีเป็นทรพัย์สนิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมไีวไ้ด้ บริษทัจดัการอาจมไีวซ้ึ่งทรพัย์สนิ
ดงักล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมกไ็ด้  

(2) กรณีเป็นทรพัย์สนิประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด้ บรษิทัจดัการจะจ าหน่ายทรพัย์สนิ
ดงักล่าวในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่าง
ทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิ
ดงักล่าว  

ในกรณีทีม่ีค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากทรพัย์สนิของกองทุนรวม 

16.3 ในกรณีที่มพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอื
ลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ก็
ได ้ทัง้นี้ ในการด าเนินการดงักล่าว บรษิทัจดัการไม่ต้องน าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

เงื่อนไขเพิม่เตมิ :  

ในการเฉลี่ยเงนิคนืแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษิทัจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็ว่า เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้าก
การรบัช าระหนี้ไม่คุ้มกบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธิ
ดงักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ารเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายกไ็ด้ ทัง้นี้ หากไดม้ี
การจ าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธนิัน้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายใน
การเฉลี่ยเงนิคนื บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมกไ็ด้  
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การช าระเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏ
ชื่อตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้  

 

17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีจ่ดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ทีอ่อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากดัสทิธใิด 
ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัหรอืตาม
กฎหมายแล้ว ใหถ้อืว่าบริษทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ล้ว 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีดงันี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผู้ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้
แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทนุรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจดัการกองทุน
รวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ดงันี้ 

1. หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวม  
 หุน้ระยะยาวทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี  

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน  

 

18. ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี :  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทั
จดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อื
หน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่  

 

19. หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก หรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ 
เนื่องจากขอ้จ ากัดดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจด านินการขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานตามแนวทางทีส่ านักงาน
ก าหนดได้ 

(1) การนับคะแนนเสยีงของผุถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับขอ้จ ากัดการ
ถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 
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(2) การนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนัเป้นผูร้บัผดิชอบในการ
ด าเนินการ  

การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบให้
ด าเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสิทธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ต้องไดร้บัมตพิเิศษ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อื
หน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั หรอืทีก่ าหนดไวใ้น
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แล้ว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่
เท่ากนั ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแตล่ะชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของ
จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี  

 

20. วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพนั :  

การแก้ไขเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไว้ในขอ้ผูกพนั และมสีาระส าคญัทีเ่ป็นไปตามและ
ไม่ขดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจของ
กฎหมายดงักล่าว ใหถ้อืว่าขอ้ผูกพนัส่วนทีแ่ก้ไขเพิม่เตมินัน้มผีลผูกพนัคู่สญัญา 

การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัต้องไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ เรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(ข) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่น  

(ง) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกนั และขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีผลประโยชน์ 

(จ) เรื่องทีผู่ดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ใหม้ผีลผูกพนัเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 



ข้อผกูพนั 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี้                          16 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัใหม้สีาระส าคญัสอดคล้องกับโครงการจดัการกองทุนรวมทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิโดยไดร้บัมติ
โดยเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน แล้วแต่กรณี หรอื 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเหน็ว่าการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบ
ต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใด 

ต้องกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อโดยบุคคลผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้
ประทบัตราบริษทั (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผูกพนัเปิดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้จดัส่งสรุปการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัพรอ้มทัง้เหตุผลและความ
จ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  

 

21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่ม ี

 

22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เงื่อนไขในการเลกิกองทุน :  

   22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมมีูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้   

(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด  

(2) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 

(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมด 

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิ
เป็นจ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นกองทุน
รวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการ
ขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั ซึ่งกองทุนรวมเปิดใหร้บัซื้อคนื
หน่วยลงทุนเท่านัน้ 

ความใน (2) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใช้บงัคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มี
ความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
เหลอือยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยงัคงมทีรพัย์สนิคงเหลอืทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผู้
ถอืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มใิหน้ ามาใช้บงัคบักบักองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วย
ลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ 

(3) บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 22.2 เมื่อปรากฏ
ขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนื
หน่วยลงทุนตามขอ้ 22.1.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม ทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ (2) วรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
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(4) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ล้วทัง้หมด โดยค านวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืน้อย
กว่า 50 ล้านบาทในวนัท าการใด และบรษิทัจดัการประสงค์จะเลกิกองทุนรวมนัน้ 

22.1.2 เมื่อส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืเมื่อส านักงานมี
ค าสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย 

22.1.3 เมื่อการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิน้สุดลงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัตัง้
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

22.1.4 เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย  

22.1.5 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มอี านาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฎ
เหตุดงัต่อไปนี้ 

(1) มกีารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืขอ้ผูกพนัทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(2) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมมไิด้ปฎิบตัหิรอืดูแลใหม้กีารปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์
เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีส่ านักงานสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมด าเนินการใหม้ีการเลกิกองทุนรวมทนัที 

22.2. การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมื่อเลกิกองทุนรวม :  

 บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เพื่อเลกิกองทุน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพจิารณาผ่อนผนั หรอืสัง่  
 การใหบ้ริษทัจดัการปฏบิตัเิป็นอย่างอื่น   

 (1) ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 22.1.1 

 (2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม 22.1.1 โดยวธิีการดงันี้  

 (ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถตดิต่อผูถ้อื  
 หน่วยลงทุนได ้ 

 (ข) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน์  

 (ค) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านักงาน  

 (3) จ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีเ่หลอือยูข่องกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏ  
 เหตุตาม 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดย  
 อตัโนมตั ิ 

(4) ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการ
นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตาม 22.1.1 และเมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแล้วจะถอืว่าเป็นการเลกิ
กองทุนเปิดนัน้  
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เมื่อไดด้ าเนินการตาม (1) ถงึ (4) แล้ว หากมหีลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิคงเหลอือยู่จากการด าเนินการตาม (3) บรษิทั
จดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วธิกีารช าระบญัชขีองกองทุนรวม    

หากปรากฎเหตุตามขอ้ 22.1 บริษทัจดัการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 

1. ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 22.1.1  

2. แจง้ใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 โดยวธิีการดงันี้  

(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนได ้ 

(ข) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน์  

(ค) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านักงาน  

ขอ้มูลทีแ่จง้ใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งทราบ ต้องมสีาระส าคญัอย่างน้อยดงันี้ 

(1) บลจ. จะด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนของผู้ถอืหน่วยไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
อื่นตามแนวทางทีก่ าหนดในขอ้ผูกพนัโดยไม่เกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยจากผูถ้อืหน่วย 

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยประสงค์จะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น
อกีทอดหนึ่ง ผูถ้อืหน่วยสามารถแจง้ต่อบรษิทัจดัการเพื่อโอนยา้ยการลงทุนไปยงั กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีผู่ถ้อืหน่วยก าหนดและผูถ้อืหน่วยจะไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดงันี้ 

(2.1) เป็นการโอนยา้ยตามค าสัง่ของผูถ้อืหน่วยเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยงั กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการเดยีวกนั 

(2.2) เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลาดงักล่าว
บรษิทัจดัการต้องค านึงถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยจะสามารถด าเนินการเพื่อแจง้โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

โอนยา้ยหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การบรหิารจดัการของ
บรษิทัจดัการ หรอืกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั
จดัการอื่น โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และไม่ถอืเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทั
จดัการจะยกเวน้การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะ
พจิารณาถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั 

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม อื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถ้อืหน่วยสามารถแจง้ต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมเพื่อโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุน
รวมกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม อื่นที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนก าหนด และผูถ้อืหน่วยจะไดร้บั
ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดงันี้  

(1) เป็นการโอนย้ายตามค าสัง่ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกัน  
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(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลา
ดงักล่าวบรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องค านึงถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถด าเนินการเพื่อแจง้
โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม  

(3) จ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีเ่หลอือยูข่องกองทุนรวมดงักล่าวเพื่อรวบรวมเงนิและด าเนินการโอนยา้ยการ
ลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลกิโครงการ  

(4) รวบรวมเงนิทีไ่ดจ้ากการด าเนินการตาม (3) ภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กิดเหตุการณ์ตามขอ้ 22.1.1 

(5) ด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรอืกองทุนรวมเพื่อการ
ออมพเิศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษอื่นตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชกัชา้  

เมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว จะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุนรวมนัน้ 

ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนเปิดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีจ่ะต้องด าเนินการ
เพื่อเลกิกองทุนเปิดตามขอ้ “การเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม” ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัการยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัใิน
เรื่องดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขเพิม่เตมิ บริษทั
จดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขด้วย   

(1)  การจดัท าและจดัส่งหนังสอืชี้ชวนใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนัตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” 
หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งหนังสอืชี้ชวน   

(2)  การจดัท าและจดัส่งรายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผิดชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัที่
ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกิดขึน้ก่อนหรอืในวนัที่ครบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน   

(3)  การจดัท ารายงานพอร์ตโฟลโิอ ดูเรชนั (portfolio duration) ตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผิดชอบของบริษทั
จดัการ” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกิดขึน้ก่อนหรอืในวนัที่ครบก าหนดจดัส่งรายงาน  

(4)  การจดัท ารายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผิดชอบของบริษทัจดัการ” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุ
ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกิดขึน้ก่อน
หรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน  

(5)  การจดัท าและจดัส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มูลตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผิดชอบของบริษทัจดัการ” หากวนัที่
ปรากฏเหตุการณ์ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน   

(6)  การค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามขอ้ 
“วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดงักล่าวตามขอ้ 
“วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว   

 

23. การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบเพื่อท า
หน้าทีร่วบรวม และแจกจ่ายทรพัย์สนิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวมแล้วใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการ
อย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทุนใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ประกาศก าหนด ส าหรบัค่าใชจ้่ายและเงนิค่าตอบแทนในการช าระบญัชขีองกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรพัย์สนิของกองทุนรวม
และผูช้ าระบญัชจีะด าเนินการเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิท่าทีค่งเหลอือยู่ตามสดัส่วนจ านวน
หน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอือยู่ตามหลกัฐานที่ปรากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิโครงการ  

เมื่อไดช้ าระบญัชเีสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว ผูช้ าระบญัชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลงัจากจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายงัมีทรพัย์สนิคงคา้งอยู่ใหผู้ช้ าระบญัชจีดัการโอนทรพัย์สนิดงักล่าว
ใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแก้ไขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็น
ส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  

 



 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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