หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำร
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตรำสำรหนี้ เพื่อกำรเลี้ยงชีพ
Principal Fixed Income Retirement Mutual Fund (PRINCIPAL FIRMF)

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลเกี่ ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ ทำงภำษี ที่ระบุไว้ในคู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่ำวด้วย หำกไม่ปฏิ บตั ิ ตำม
เงื่อนไขกำรลงทุน ผูล้ งทุนจะไม่ได้รบั สิ ทธิ ประโยชน์ ทำงภำษี และจะต้องคืนสิ ทธิ ประโยชน์ ทำงภำษี
• ผูล้ งทุนไม่สำมำรถนำหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพไปจำหน่ ำย โอน จำนำ หรือนำไปเป็ นประกัน
• ในกรณี ที่เงิ นจำกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้ลงทุนครบเงื่อนไขเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลำซึ่งเป็ นผลให้ได้รบั สิ ทธิ ประโยชน์ ทำงภำษี
แล้ว ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบั สิ ทธิ ประโยชน์ ทำงภำษี เพิ่ มเติ มจำกกำรโอนเงิ นดังกล่ำวมำยังกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชี พ และกำรลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพอำจมีต้นทุนที่แตกต่ำงจำกกองทุนรวมทัวไป
่
• ในกรณี ที่กำรโอนเงิ นจำกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมำยังกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพ จะมีผลให้กำรถือหน่ วยลงทุนเกิ นข้อจำกัดกำรถือ
หน่ วยลงทุนตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดกำรถือหน่ วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้ ำที่ของบริ ษทั จัดกำร บริ ษทั จัดกำรกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่ เกิ นกว่ำหนึ่ งในสำมของจำนวนหน่ วยลงทุนที่
จำหน่ ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมดังกล่ำว
• กำรที่สำนักงำน ก.ล.ต. ได้อนุม ตั ิ ให้จดั ตัง้ และจัดกำรกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล ตรำสำรหนี้ เพื่อกำรเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน 2548
มิ ได้เป็ นกำรแสดงว่ำคณะกรรมกำร ก.ล.ต. คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรือสำนักงำน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงควำมครบถ้วนและ
ควำมถูกต้องของข้อมูลในกำรเสนอขำย และมิ ได้เป็ นกำรประกันรำคำหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม
• กำรลงทุนในหน่ วยลงทุนมิ ใช่กำรฝำกเงิ น และมีควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล ตรำสำรหนี้ เพื่อ
กำรเลี้ยงชีพ เมื่อเห็นว่ำกำรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับควำมเสี่ยงที่
อำจเกิ ดขึน้ จำกกำรลงทุนได้
• ในกรณี ที่มีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผูล้ งทุนอำจได้รบั ชำระเงิ นค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
• ในกรณี ที่กองทุนนี้ ไม่สำมำรถดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องได้ตำมที่สำนักงำนคระกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำย
คืนหน่ วยลงทุนได้ตำมที่มีคำสั ่งไว้
• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้ำงอิ งในอนำคต และเมื่อมีข้อสงสัย
ให้สอบถำม ผูต้ ิ ดต่อกับผูล้ งทุนให้เข้ำใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• กำรพิ จำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นกำรแสดงว่ำสำนักงำนได้รบั รองถึงควำมถูกต้อง
ของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขำยนัน้
• ผูล้ งทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสิ นค้ำ (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปีที่ 17 สิ้ นสุดวันที่ 31 กรกฎำคม 2565

ระดับควำม
เสี่ยงที่ลงทุน

หนังสือชี้ชวนเสนอขำยหน่ วยลงทุน

กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล ตรำสำรหนี้ เพื่ อ กำรเลี้ ย งชี พ

จัดตัง้ และจัดการโดย

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พริ นซิ เพิ ล จำกัด
เสนอขายต่อผูล้ งทุนทัวไป
่

วันและเวลำเสนอขำยหน่ วยลงทุน
ทุกวันทาการระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น.

สถำนที่ติดต่อซื้อขำยหน่ วยลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้

ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)

หนังสือชีช้ วนฉบับนี้รวบรวมขึน้ โดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
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กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพือ่ การเลีย้ งชีพ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพือ่ การเลีย้ งชีพ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
บุคคลทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทาหน้าทีข่ ายหรือรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพือ่ การเลีย้ งชีพ
บริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั การจดทะเบียนหรือได้รบั อนุญาตให้
ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์ซอ้ื ขายในศูนย์ซอ้ื ขายหลักทรัพย์กรุงเทพ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันเปิ ดทาการตามปกติของบริษทั จัดการ
วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีก่ าหนดใน
รายละเอียดโครงการ ยกเว้น วันหยุดตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และหรือวันทีบ่ ริษทั
จัดการไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ อ้ หรือคาสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุน และหรือ วันทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศให้บริษทั จัดการหยุดรับคาสังรั
่ บซือ้ คืน ตามที่
กาหนดในรายละเอียดโครงการ
ทุกวันทาการของสัปดาห์ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น.
ทุกวันทาการของสัปดาห์ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.00 น.
มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้เพือ่ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ
สิน้ วันทาการขายนัน้ บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)
มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้เพื่อคานวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ณ
สิน้ วันทาการรับซือ้ คืนนัน้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการเป็ นการทัวไปที
่ ผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้
ต้องปฏิบตั ติ ามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารใน
การเข้าถือ หลักทรัพย์เพือ่ ครอบงากิจการ
แก้ไขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องให้เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่
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ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตัง้ แต่วนั ทีร่ าคาหน่ วยลงทุนไม่
ถูกต้องจนถึงปั จจุบนั
การชดเชยราคา
หมายถึง การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ อ้ื หรือผูข้ ายคืนหน่วย
ลงทุนทีม่ รี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึง่ มีมลู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนทีถ่ ูกต้องแทนการเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุน
บริษทั ย่อย
หมายถึง บริษทั จากัดทีต่ ลาดหลักทรัพย์จดั ตัง้ ขึน้ และถือหุน้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
จากัดนัน้
กิจการ
หมายถึง บริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษทั ทีม่ ี
หลักทรัพย์ ซือ้ ขายในศูนย์ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ หรือบริษทั มหาชน
จากัด
สถาบันการเงิน
หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบีย้ เงินให้กยู้ มื ของสถาบัน
การเงิน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สมาคม หมายถึง
สมาคมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั อนุญาตและจด
ทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
ทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภททีเ่ กีย่ วกับการ
จัดการลงทุน
สมาคม
หมายถึง สมาคมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั อนุญาตและจด
ทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
ทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภททีเ่ กีย่ วกับการ
จัดการลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ธนาคารพาณิชย์
หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
คาศัพท์
คาอธิบายศัพท์
“กองทุน buy & hold”
กองทุนทีม่ ุ่งเน้นลงทุนเพียงครัง้ เดียวโดยถือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้จนครบ
กาหนดอายุของทรัพย์สนิ หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุน
หรือครบอายุของกองทุน
“กองทุนตลาดเงินทีก่ าหนดราคาหน่วยลงทุนคงที”่
กองทุ น ที่ม ีน โยบายการลงทุ น ในลัก ษณะของกองทุ น ตลาดเงิน ตาม
ประกาศการลงทุน ซึง่ กาหนดราคาหน่วยเพื่อการขายและรับซื้อคืนคงที่
ตลอดเวลา
“กองทุนปลายทาง”
กองทุนทีก่ องทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์ไปลงทุนซึง่ มีลกั ษณะ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี้
(1) เป็ นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงกองทุนทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการ
ลงทุนร่วมกันของผูล้ งทุน ไม่วา่ จะจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศและไม่วา่ กองทุนดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษทั
ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพือ่ การเลีย้ งชีพ
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“การชดเชยราคา”

“เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้”

“เงินสารอง”
“เงินสะสม”
“เงินจาก PVD”

“ฐานะการลงทุนสุทธิ”

“ตราสารภาครัฐไทย”

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ”

“ตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง”

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพือ่ การเลีย้ งชีพ

(REIT) หรือโครงการจัดการลงทุน (collective investment
scheme) เป็ นต้น
(2) เป็ นกองทุนทีก่ องทุนหน่ วยลงทุนหรือกองทุ นฟี ดเดอร์ มีการลงทุน
ในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ NAVของกองทุนตาม
(1) นัน้
การเพิ่ม หรือ ลดจ านวนหน่ ว ยของผู้ซ้ือ หรือ ผู้ข ายคืน หน่ ว ยที่ม ีราคา
หน่ วยไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่ วยทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่ ว ยทีถ่ ูกต้อง แทนการเพิม่ หรือลดจานวน
หน่วย
เงินได้จากการจาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ
อื่น รายได้ทเ่ี กิดจากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ตลอดจนดอก
ผลที่ ไ ด้ จ ากทรัพ ย์ สิน ดัง กล่ า ว และเงิ น ส ารอง (ถ้ า มี) หลัง จากหัก
ค่าใช้จ่ายในการได้มา การมีไว้ หรือการจาหน่ายทรัพย์สนิ นัน้
จานวนเงินทีต่ งั ้ สารองเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์ สนิ ทีไ่ ด้จาก
การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
เงินสะสมตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(1) เงินที่ RMF รับโอนจาก PVD
(2) เงินตาม (1) ที่ RMF รับโอนต่อเนื่องจาก RMF อื่น
(3) ผลประโยชน์อนั เกิดจากเงินตาม (1) และ (2)
มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สนิ ไม่ว่าเป็ นการลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นผลให้กองทุนมีความเสีย่ งในทรัพย์สนิ นัน้
ตราสารดังนี้
(1) ตั ๋วเงินคลัง
(2) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(3) พันธบัตร ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ศุกูก หรือหุน้ กู้ ที่
กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพือ่ การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย เป็ นผูม้ ภี าระ
ผูกพัน
ตราสารที่ ม ี รู ป แบบท านองเดี ย วกั บ ตราสารภาครัฐ ไทยที่ ร ัฐ บาล
ต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาล
ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็ นผูอ้ อกหรือผูค้ ้าประกัน
แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ของประเทศ
นัน้
ตราสารทางการเงินหรือสัญญา ซึ่งมีขอ้ ตกลงและเงื่อนไขที่มลี กั ษณะ
ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็ นองค์ประกอบรวมอยู่ดว้ ย โดยสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าดังกล่าวมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
(1) ทาให้การชาระหนี้ท่กี าหนดไว้ตามตราสารทางการเงินหรือสัญญา
ดังกล่าวไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจาก
ปั จ จัย อ้างอิงตามสัญ ญาซื้อ ขายล่ วงหน้ านั น้ เช่ น อัต ราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลีย่ น ราคาหลักทรัพย์ หรือดัชนีราคาทรัพย์สนิ เป็ นต้น
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“บลจ.”
“บริษทั นายหน้า”

“ประกาศที่ ทน. 11/2564”

“ประกาศที่ สน. 9/ 2564”

“ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน”
“ราคาหน่วย”
“สมุดทะเบียน”
“สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า”

“สิทธิเรียกร้อง”
“average actual leverage”
“benchmark”

“complex strategic investment”
“derivatives”
“ETF”
“exotic derivatives”
“LTF”
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพือ่ การเลีย้ งชีพ

(2) มีลกั ษณะในเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงที่ไม่สมั พันธ์กบั ตราสาร
ทางการเงินหรือสัญญาดังกล่าวอย่างมีนยั สาคัญ
(3) เป็ นผลให้ส ถานะความเสี่ย งโดยรวมและราคาของตราสารทาง
การเงินหรือสัญญาดังกล่าวเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ
บริษัทหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนรวม
บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนี้
(1) บริษั ท หลัก ทรัพ ย์ ท่ีไ ด้ ร ับ ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิจ หลัก ทรัพ ย์
ประเภทการเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์
(2) บุ ค คลที่ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิจ สัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า
ประเภทการเป็ นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือได้รบั
การจดทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท
การเป็ นตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประกาศคณ ะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทน. 11/2564 เรื่อ ง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่ อผู้
ลงทุ น ที่ม ิใช่ ร ายย่ อ ย กองทุ น รวมเพื่อ ผู้ล งทุ น ประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
(ถ้ามี)
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทีส่ น. 9/2564 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารจัดการกองทุนรวม
เพือ่ ผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพือ่ ผูล้ งทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 และที่
แก้ไขเพิม่ เติม (ถ้ามี)
บุคคลทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทาหน้าทีข่ ายหรือรับซื้อ
คืนหน่วย แล้วแต่กรณี ของกองทุน
ราคาขายหน่วย หรือราคารับซือ้ คืนหน่วย
สมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยของกองทุน
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรือ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายต่ างประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทานอง
เดียวกัน
สิท ธิเรีย กร้อ งที่เกิด จากการประกอบธุ ร กิจ ของสถาบัน การเงิน ตาม
กฎหมายว่าด้วยดอกเบีย้ เงินให้กยู้ มื ของสถาบันการเงิน
ค่าเฉลีย่ ของมูลค่าธุรกรรมทีเ่ กิดขึน้ จริง
ตัว ชี้ว ัด ของกองทุ น ซึ่งเป็ นดัช นี ห รือ องค์ป ระกอบของดัช นี ท่ีม ีก าร
เผยแพร่อ ย่ า งกว้า งขวางและสอดคล้อ งกับ นโยบายการลงทุ น ของ
กองทุนนัน้
นโยบายการลงทุนทีม่ กี ลยุทธ์แบบซับซ้อน
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
กองทุนอีทเี อฟตามประกาศการลงทุน
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีม่ คี วามซับซ้อน
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวตามประกาศการลงทุน ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1
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“NAV”
“portfolio turnover ratio”
“PVD”
“price index”
“RMF”
“RMF for PVD”
“SSF”
“total return index”

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพือ่ การเลีย้ งชีพ

มกราคม พ.ศ. 2563
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (Net Asset Value)
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ (Provident Fund)
ดัชนีทส่ี ะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบ
ของดัชนี
กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพตามประกาศการลงทุน
กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพทีร่ บั โอนเงินจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กองทุนรวมเพือ่ การออมตามประกาศการลงทุน
ดัชนีทใ่ี ช้วดั ผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์
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1. ชื่อ ประเภท และอำยุของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม :
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

ชือ่ โครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลีย้ งชีพ
ชือ่ โครงการจัดการ (อังกฤษ) : Principal Fixed Income Retirement Mutual Fund
ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL FIRMF
ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้
การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
อายุโครงการ : ไม่กาหนด
อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : ไม่ม ี
เงือ่ นไข (อายุโครงการ) : ไม่ม ี
ลักษณะโครงการ : กองทุนเพือ่ ผูล้ งทุนทัวไป
่
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

2. จำนวนเงิ นทุนของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม มูลค่ำที่ตรำไว้ จำนวน ประเภท รำคำของหน่ วยลงทุนที่เสนอ
ขำย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 5,000,000,000.00 บาท
2.2. เงือ่ นไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษทั จัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุน
ของโครงการได้ไม่เกิน 750 ล้านบาท
2.3. มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 500,000,000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายครัง้ แรก : 10 บาท
2.6. มูลค่าขัน้ ต่าของการสังซื
่ อ้ ครัง้ แรก : 1,000.00 บาท
2.7. มูลค่าขัน้ ต่าของการสังซื
่ อ้ ครัง้ ถัดไป : 1,000.00 บาท
2.8. มูลค่าขัน้ ต่าของการสังขายคื
่
น : ไม่กาหนด
2.9. จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสังขายคื
่
น : ไม่กาหนด
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า : ไม่กาหนด
2.11. จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า : ไม่กาหนด
2.12 รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นจานวนมูลค่าขัน้ ต่าตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) ให้กบั ผูส้ งซื
ั ่ อ้
หรือสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคต เพือ่
เป็ นการอานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการลดหรือเปลีย่ นแปลงมูลค่าขัน้ ต่าของการทารายการสังซื
่ อ้ และ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่ วยแล้ว เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือ
บริการต่าง ๆ หรือ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพือ่ การเลีย้ งชีพ
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ของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยหากมีการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขดังกล่าว
บริษทั จัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ชนิ ดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบำยกำรลงทุน ลักษณะ
พิ เศษ กำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ ประเภทและอัตรำส่วนกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ:
เป็ นช่องทางการลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ให้แก่ผลู้ งทุน โดยเงินได้ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีจ่ ่ายเป็ นค่าซือ้ หน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพจะได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพือ่ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการลงทุนตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพจะไม่ได้รบั ผลประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
การลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทเ่ี คยได้รบั ภายในกาหนดเวลา และจะต้องชาระเงินเพิม่ และเบีย้
ปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)
3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ตราสารแห่งหนี้
3.3 ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
3.4 ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่ งทุนแบบไม่มคี วามเสีย่ งต่างประเทศ
3.5 นโยบายการกูย้ มื (ถ้ามี) : บริษทั จัดการอาจกูย้ มื เงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืนในนามกองทุนรวม
ได้ ตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด ทัง้ นี้ จะทาเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านัน้
3.6 การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า :
ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ลดความเสีย่ ง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives แบบไม่ซบั ซ้อน
3.6.2 วิธกี ารในการคานวน Global Exposure limit : Commitment approach
3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8 กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุง่ หวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชว้ี ดั
(active management)
3.9 ดัชนีชว้ี ดั /อ้างอิง (Benchmark)
1.ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาล อายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):50.00
2.ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ทีม่ อี นั ดับความน่ าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึน้ ไป
อายุ 1 - 3 ปี สัดส่วน (%):25.00
3.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):25.00
หมายเหตุ:
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นควรและเหม าะสม
ซึ่งอยู่ภ ายใต้ก รอบนโยบายการลงทุ น ที่ก าหนด โดยบริษัท จัด การจะเปิ ด เผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ล งทุ น ทราบ
ล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั ค่าอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลในการเปลีย่ นตัวชีว้ ดั
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพือ่ การเลีย้ งชีพ
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ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั เพือ่ ให้เป็ นไปตามประกาศ เงือ่ นไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษทั
จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่ วกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทผ่ี อู้ อกตัวดัชนีของ
ตัวชีว้ ดั ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษทั จัดการจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวให้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11 รายละเอียดเกีย่ วกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนจะเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ตั ๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร
หรือตราสารแห่งหนี้ทก่ี องทุนเพือ่ การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผูอ้ อก ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล หรือผู้
ค้าประกัน พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ทก่ี ระทรวงการคลังเป็ นผูอ้ อก ผูร้ บั อาวัล หรือผูค้ ้าประกัน และหรือตรา
สารแห่งหนี้ทไ่ี ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือในสีอ่ นั ดับแรก (category) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือที่
ได้รบั การยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดย
วิธอี ่นื ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ทัง้ นี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ทผ่ี อู้ อกมีสทิ ธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกาหนด (callable) หรือตรา
สารหนี้ท่ีผู้ถือมีสิท ธิเรียกให้ผู้ออกชาระหนี้ค ืน ก่อนกาหนด (puttable) โดยมีการกาหนดผลตอบแทนไว้อย่าง
แน่ นอนหรือเป็ นอัตราทีผ่ นั แปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มกี ารกาหนด
เงื่อ นไขการจ่ ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับ ปั จ จัย อ้างอิงอื่น เพิ่ม เติม กองทุ น อาจลงทุ น สัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า
(Derivatives) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ตอบแทน แต่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญ ญาซื้อขาย
ล่วงหน้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันความเสี่ยง และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ทีแ่ ฝง
อยูใ่ นสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทีเ่ ป็ น Puttable/Callable เท่านัน้
3.12 รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 3.13 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุน:
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในต่างประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพือ่ เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นเพือ่ เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (product limit) เฉพำะส่วนที่ไม่เป็ นไป
ตำมประกำศ
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
ทรัพย์สนิ ดังนี้
1.1 ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน
1.2 ตราสาร Basel III
1.3 Derivatives เป็ นตราสารตาม 1.1-1.2
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4. กำรแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี
4.3. รายละเอียดเพิม่ เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 5. กำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6. กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือ่ รับซือ้ คืน
-หรือวิธกี ารอื่นๆ เพือ่ เป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7. กำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- หรือวิธกี ารอื่นๆเพือ่ เป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7.3. วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รายละเอียดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
7.4.1 การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
วิธกี ารรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนเป็ นจานวนเงินหรือเป็ นจานวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยกรอกรายละเอียดในคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน (ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถขอรับใบคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน
ได้ทบ่ี ริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ทีบ่ ริษทั จัดการ
อาจแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการขายคืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และ
นาส่งได้ทบ่ี ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหรือสามารถส่งคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนทาง
โทรสารไปยังบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
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เอกสารประกอบการสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน
ผูส้ งขายคื
ั่
นหน่วยลงทุนจะต้องนาส่งคาสังขายคื
่
นพร้อมเอกสารประกอบต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจาก
บริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณีผสู้ งขายคื
ั่
นหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณีผสู้ งขายคื
ั่
นหน่วยลงทุนเป็ นนิตบิ ุคคล
สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
วันเวลารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนได้ในวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน คือ ทุกวันทาการของสัปดาห์
ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.00 น.
ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนได้ตามราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้ วันทาการ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้เพื่อคานวณราคารับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการรับซือ้ คืนนัน้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ) โดยผูถ้ อื
หน่วยลงทุนต้องสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
กำรชำระค่ำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5
วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องใน
ต่างประเทศซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา เว้นแต่บริษทั จัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามทีส่ มาคม
บริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต บริษทั จัดการจะชาระเงินให้ผขู้ ายคืน
หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามทีไ่ ด้รบั การผ่อนผัน โดยมิให้นบั
รวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องในต่างประเทศซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา และหรือ
กรณีตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ อ้ หรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซือ้ คืน หน่วยลงทุน” โดย
บริษทั จัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะในนามผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือโดยนา
เงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ
เพือ่ เป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์
ไว้ ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
โดยในกรณีทช่ี าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายในนามผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะจัดส่ง
ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร หรือโดยให้ผสู้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนเป็ นผูด้ าเนินการดังกล่าว
หรือบริษทั จัดการจะดาเนินการให้มกี ารหักกลบหนี้กนั ให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพือ่ ซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพือ่ การเลีย้ งชีพ
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ในกรณีทไ่ี ม่มรี ายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมหรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถชาระเงินให้
ผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ งขายคื
ั่
นได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่ี
จะพิจารณาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวด้ วยวิธกี ารที่บริษทั จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจ
มอบหมายให้ผสู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนิ นการคืนเงินดังกล่าวแก่ ผถู้ อื หน่ วยลงทุนแทนบริษทั
จัดการได้
เงือ่ นไขในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
1. คาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสังขายคื
่
นถูกต้องครบถ้วน และบริษทั จัดการได้รบั และได้ทา
รายการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนแล้ว และผู้สงขายคื
ั่
นหน่ วยลงทุนมีจานวนหน่ วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือ
หน่ วยลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่ วยลงทุนที่สงขายคื
ั่
น ทัง้ นี้ผูส้ ัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิก
ถอนการสัง่ ขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ไ ด้ เว้น แต่ บ ริษั ท จัด การจะอนุ ญ าตให้ด าเนิ น การเป็ นอย่ า งอื่น ได้
ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ูถ้ อื หน่ วยลงทุนสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนโดยมีจานวนหน่ วยลงทุน หรือมูลค่าหน่ วยลงทุนสูง
กว่าข้อมูลทีป่ รากฏตามสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือการสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนดังกล่าวมีผลทาให้
หน่ วยลงทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าหรือมีจานวนต่ากว่าจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือใน
บัญ ชีขนั ้ ต่ า (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนประสงค์ท่จี ะขายคืนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดตาม
จานวนทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่ าหรือจานวนหน่ วยลงทุน คงเหลือในบัญ ชีขนั ้ ต่ าดังกล่าว บริษัท
จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ท่ี าการทุก
แห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
2. บริษัท จัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุ นที่ท ารายการขายคื นสมบู รณ์ แล้ว ในสมุ ด
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนของคาสังขายคื
่
นนัน้ ๆ
เว้นแต่เว้นแต่บริษทั จัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนทีท่ า
รายการขายคืนสมบูรณ์แล้วตามวรรค 1 ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ สร็จสิน้ การคานวณดังกล่าว
3. ในกรณีทก่ี องทุนไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทีส่ งขายคื
ั่
นหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ ะรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น
แทนเงิน บริษทั จัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น โดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
กำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน
นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับ
แต่วนั รับซื้อคืน หรือโดยให้ผู้สนับ สนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผู้ดาเนิ นการนาส่ง เว้นแต่กรณี บริษัท
จัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วย
ลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจัดส่ง
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าและราคา
ดังกล่าวตามที่ได้รบั การผ่อนผัน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องใน
ต่ า งประเทศซึ่ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การช าระราคา หรือ โดยให้ ผู้ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อ คืน เป็ น
ผูด้ าเนินการนาส่ง และหรือกรณีตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพือ่ การเลีย้ งชีพ
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หน่ วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน” และ
“การหยุดรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน”
บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
จากหนั งสือ รับ รองสิท ธิในหน่ ว ยลงทุ น เป็ นสมุ ด บัญ ชีแ สดงสิท ธิในหน่ ว ยลงทุ น หรือ รู ป แบบอื่น ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาต โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้อง ทีท่ ท่ี า
การทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง
เงือ่ นไขอื่นๆ
1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารรับซื้อ คืนหน่ วยลงทุ น เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทน โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั
จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
1.1 การขายคืนหน่ วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Redemtion Plan) เพื่อให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
สามารถสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนได้เป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
1.2 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการ ธุรกรรมที่
ใช้วธิ กี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือ่ ง
ฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking)
อินเทอร์เน็ต หรือสือ่ อื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน ทัง้ นี้การให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 การขายคืนหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่นๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
2. กรณีผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนส่งคาสังขายคื
่
นและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์
และหรือไม่ชดั เจน และบริษทั จัดการไม่สามารถให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ดาเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ทัง้ นี้ ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสังขายคื
่
นตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษัท
จัด การภายใน3 วัน นับ แต่ วนั ที่ม ีก ารส่ งคาสังขายคื
่
น ทางโทรสารนั น้ และหากบริษัท จัด การได้
ดาเนินการตามคาสังขายคื
่
นทางโทรสารของผูส้ งขายคื
ั่
นหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและ
ตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษทั จัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการจะถือว่าผู้
ถือหน่ วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทาง
โทรสาร
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงระยะเวลาทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพือ่ ความ
เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์ แก่ กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี า
การทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุน การขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
4. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปิ ดบัญชีกองทุนของผู้ถอื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่มยี อดคงเหลือและไม่มกี าร
ทาธุรกรรมใดๆเป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
5. บริษัทจัดการจะไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน” “การหยุดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใด
ทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
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6. ในกรณีท่บี ริษัทจัดการกองทุนรวมจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืน
หน่ วยลงทุนให้แตกต่างจากทีก่ าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็ นการชัวคราว
่
อันเนื่องจากมีการเปลีย่ นแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผูใ้ ห้บริการตามทีส่ านักงานกาหนด
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถ
ดาเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าทีม่ คี วามจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้
เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้ คืน : ทุกวันทาการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้ คืน : 7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
7.9. รายละเอียดเพิม่ เติม :
8. กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- หรือวิธกี ารอื่นๆเพือ่ เป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
8.2. รายละเอียดการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
9. กำรชำระค่ำรับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิ น :
กรณีบริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่นแทน บริษทั จัดการจะกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการต่อไป โดยต้องได้รบั มติพเิ ศษให้ชาระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็ นเป็ นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินสดได้ตามเงือ่ นไขใดเงือ่ นไขหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นนัน้ ไป
ชาระเป็ นค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการ
(2) บริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
(3) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
10. กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงิ นค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการโดยความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื
หน่วยลงทุน บริษทั จัดการพบว่าราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่าง
จากราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่าราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้ คืน
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หน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ย
ละ 0.5 ของราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษทั จัดการอาจเลื่อนได้ไม่
เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการถัดจากวันทีม่ คี าสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ประกาศการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและสถานทีต่ ดิ ต่อ
ทุกแห่งของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทัง้ แสดงเหตุผล
และหลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ให้สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ หากถึงวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
วันอื่น และมีผถู้ อื หน่วยลงทุนสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนอีก บริษทั จัดการจะต้องรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้ นี้ บริษทั
จัดการจะต้องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีย่ งั ค้างอยูใ่ ห้เสร็จสิน้ ก่อน แล้วจึงชาระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีส่ งขายคื
ั่
นหน่วยลงทุนในวันนัน้ ๆต่อไป
11. กำรไม่ขำยไม่รบั ซื้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตำมสัง่ :
11.1 บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ อ้ คาสังขายคื
่
นหรือ
คาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรือ จะหยุดรับคาสังซื
่ ้อ คาสังขายคื
่
น หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนได้ เฉพาะในกรณีทก่ี าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ ต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซือ้ ขายได้ตามปกติ
(2) บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ น กรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่ได้รบั การ
ผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน ก.ล.ต.
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด ได้อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพือ่ คุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(3) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนแก่
ผูล้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกีย่ วข้องกับการกระทาดังต่อไปนี้
1. การกระทาทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสังเกี
่ ย่ วกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี านาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
ลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
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(4) อยูใ่ นระหว่างดาเนินการเปลีย่ นให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการอัน
เนื่องมาจากการทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการดารงความเพียงพอของเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ซึง่ ให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทา
การ
11.2 เมือ่ ปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษทั จัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
หรือหยุดรับคาสังซื
่ อ้ หรือคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสังซื
่ อ้ หรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) หรือ (4) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบถึง
การหยุดรับคาสังซื
่ อ้ หรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน
พร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน
ตามข้อ 11.1(1) (2) และ (4) เกินหนึ่งวันทาการ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิ ดรับคาสังซื
่ อ้
หรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสังซื
่ อ้ หรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทาการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสังซื
่ อ้ หรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการเปิ ดรับคาสังซื
่ อ้ หรือคาสังขายคื
่
น
หน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน”
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ อ้ คาสังขายคื
่
นหรือคาสังสั
่ บเปลีย่ น
หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคาสังซื
่ ้อ คาสังขายคื
่
น หรือคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจหยุด
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนก็ได้
11.3 บริษทั จัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้วหรือหยุดรับคาสังซื
่ อ้ หรือ
คาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่าง
จากราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคาสังซื
่ อ้ หรือคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการ
ทุกแห่งของบริษทั จัดการและสถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการซือ้ ขายหรือสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผทู้ ไ่ี ด้มคี าสังซื
่ อ้ หรือคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
เงื่อนไขอื่น ๆ
กรณี กำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
• ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษทั
จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ขายหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ งซื
ั ่ ้อนัน้ และกรณีทเ่ี ป็ นเช็คหรือดราฟต์ บริษทั จัดการจะส่งเช็คหรือ
ดราฟต์นนั ้ คืนให้กบั ผูส้ งซื
ั ่ อ้ ภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ทัง้ นี้บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่รบั คาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ อ้ ก่อนการดาเนินการ
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• ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ อ้ ใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิดความ
เสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชือ่ เสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ดาเนินการตาม
คาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน นัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ อ้ ก่อนการดาเนินการ
• ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิดความ
เสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชือ่ เสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ อ้ ก่อนการดาเนินการ
• บริษทั จัดการจะโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะผูส้ งซื
ั ่ อ้ ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ อ้ ตาม
รายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุน ในกรณีทไ่ี ม่มรี ายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสังซื
่ ้อตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้อได้ บริษทั จัดการขอ
สงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนเป็ นผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการ
แก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั
จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
• กรณีผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนส่งคาสังซื
่ อ้ และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และบริษทั
จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่วา่ ด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ดาเนินการ
ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุน
• ทัง้ นี้ ผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสังซื
่ อ้ ตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการภายใน 3 วัน นับแต่วนั ทีม่ ี
การส่งคาสังซื
่ ้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษทั จัดการได้ดาเนินการตามคาสังซื
่ อ้ ทางโทรสารของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนแล้ว หาก
ข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษทั จัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่วา่ ด้วยเหตุใด บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื
หน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
กรณี กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่รบั คาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ อ้ ก่อนการดาเนินการ
• ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ อ้ ใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิดความ
เสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชือ่ เสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ดาเนินการตาม
คาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ อ้ ก่อนการดาเนินการ
• ในกรณีทจ่ี านวนเงินทีร่ ะบุในคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนของผูส้ งซื
ั ่ อ้ ไม่ตรงกับจานวนเงินค่าซือ้ หน่ วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการสามารถ
เรียกเก็บได้จริงในวันทาการขายทีบ่ ริษทั จัดการทารายการ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวน
เงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนได้จริง
• ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ อ้ ใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิดความ
เสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชือ่ เสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ อ้ ก่อนการดาเนินการ
• บริษทั จัดการจะโอนเงิน นาฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อ หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะผูส้ งซื
ั ่ อ้ ส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ เพือ่ เป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนใน
อนาคต ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุน ในกรณีทไ่ี ม่มรี ายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสังซื
่ อ้ ตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนของผูส้ งซื
ั ่ อ้ ได้
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจ
มอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนเป็ นผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
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• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการ
แก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั
จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงระยะเวลาทาการขายหน่ วยลงทุนเพือ่ ความเหมาะสม หรือเพือ่ ประโยชน์
แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว
ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของตัวแทนสนับสนุนทีใ่ ช้ใน
กำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
• กรณีผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนส่งคาสังซื
่ อ้ และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และบริษทั
จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่วา่ ด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ดาเนินการ
ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสังซื
่ อ้ ตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการภายใน 3 วัน นับแต่วนั ทีม่ ี
การส่งคาสังซื
่ อ้ ทางโทรสารนัน้ และหากบริษทั จัดการได้ดาเนินการตามคาสังซื
่ อ้ ทางโทรสารของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนแล้ว หาก
ข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษทั จัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่วา่ ด้วยเหตุใด บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื
หน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่มยี อดคงเหลือและไม่มกี ารทาธุรกรรมใดๆเป็ นเวลา 1
ปี โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
• บริษทั จัดการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขาย
่
คืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียด
โครงการ
• บริษทั จัดการอาจเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารซือ้ หน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดย
ไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน
เปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของตัวแทนสนับสนุนทีใ่ ช้ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารซือ้ หน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
- การซือ้ หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพือ่ ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนได้
เป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
- การซือ้ หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมทีใ่ ช้วธิ กี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การซือ้ หน่วยลงทุนผ่านเครือ่ งฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) บริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสือ่ อื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน ทัง้ นี้ การให้บริการดังกล่าวจะ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
- การซือ้ หน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
กรณี กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นข้อกาหนดเรือ่ งมูลค่าขัน้ ต่าในการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์
จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน เพือ่ ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธการทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้องจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติม รายละเอียดการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และวิธกี ารเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม เพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ถ้ามี) หรือเพือ่ ให้เป็ นไปตามคาสังหรื
่ อการ
ตีความหรือการให้ความเห็นของหน่วยงานผูม้ อี านาจด้านภาษีอากร หรือด้านหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วกับกองทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ
โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศทีส่ านักงานบริการของบริษทั จัดการ (ถ้ามี) สานักงาน
ใหญ่และสานักงานสาขา (ถ้ามี) ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง
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• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงระยะเวลาทาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเพือ่ ความ
เหมาะสม หรือเพือ่ ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะปิ ด
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั
จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
• บริษทั จัดการอาจเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน เพือ่ เพิม่ ความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดการให้บริการ
ดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของ
ตัวแทนสนับสนุนทีใ่ ช้ในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
1 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมทีใ่ ช้วธิ กี าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านเครือ่ งฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(automatic teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดทีม่ ี
ลักษณะเดียวกัน ทัง้ นี้การให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด
2 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่นๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
12. กำรหยุดขำยหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
เป็ นไปตามประกาศ
13. เงือ่ นไขและข้อจำกัดในกำรจัดสรรและกำรโอนหน่ วยลงทุน :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนมีคาสังให้
่ บริษทั จัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ การ
เลีย้ งชีพไปยังกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพอื่น บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วย
ผลประโยชน์ทงั ้ หมดภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาสังจากผู
่
ถ้ อื หน่วยลงทุน
14. กำรจ่ำยเงิ นปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
14.3. กาหนดเวลา วิธกี าร และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน : ไม่ม ี
15. ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการได้ทเ่ี รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.12 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.81 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพือ่ การเลีย้ งชีพ
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15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.09 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน :
ไม่ม ี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
ไม่ม ี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.12 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม :
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียนเพิม่ ทุนของกองทุนรวม
2. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกและการเสนอขายหน่ วยลงทุนภายหลังการเสนอ
ขายครัง้ แรก ซึ่งรวมถึงค่ าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเผยแพร่ขอ้ มูล เกี่ยวกับกองทุนและกองทุนรวม การส่งเสริมการขาย
ค่าใช้จ่ายในการเซ็นสัญญาต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ กองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
รวมกันจะไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
3. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการดาเนินงานและบริหารกองทุน เช่น
3.1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่ องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพ ย์สนิ ของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือ
ตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
หลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ เช่น ใบหุน้ กู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนและรับโอนหลักทรัพย์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบัน
การเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทีท่ าให้กองทุนสามารถลงทุนใน
หลักทรัพย์และหรือทรัพย์สนิ นัน้ ได้
3.2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทาบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการลงบัญชีกองทุน หรือการจัดทารายงานทีเ่ กีย่ วข้อง
3.3 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขายและหรือรับซื้อคื นหน่ วยลงทุ น เช่น ค่าจัดทา ค่าผลิต และนาส่ งคาขอเปิ ดบัญ ชี
กองทุนรวม หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่ วยลงทุนรูปแบบอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาต คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน คาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน
คาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ใบยืนยัน ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษี (ถ้ามี)
รายงานการถือหน่ วยลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรือเอกสารอื่น ใดทีใ่ ช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดทาและผลิตเอกสารดังกล่ าวเป็ นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับวิธกี ารซื้อ
ขายหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดให้บริการแก่ผลู้ งทุน
3.4 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการแก้ไ ขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการ เช่ น ค่าใช้จ่ายในการขอมติ สรุปมติ และตรวจสอบ
มติผถู้ อื หน่วยลงทุน การจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน การแจ้งผูถ้ อื หน่ วยลงทุน การประกาศหนังสือพิมพ์
3.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทา ผลิต และนาส่งเอกสารและรายงานตามทีก่ ฎหมายกาหนด เช่น หนังสือชีช้ วน รายงานทุกรอบ
ปี บญ
ั ชี รายงานทุ กรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวม เพื่อนาส่ง แก่สานักงาน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพือ่ การเลีย้ งชีพ
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน และหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูส้ อบบัญชี และผูเ้ กีย่ วข้องอื่น ๆ ของ
กองทุน
3.6 ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการและการดาเนินงานของกองทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ
3.7 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย ค่าร่างและ
ตรวจสอบนิติก รรม สัญญา ค่าบริการทางกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิหรือเพื่อติดตามหนี้สิน หรือประโยชน์ อ่นื ใดของ
กองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจานา จานอง ปลดจานา จานอง ประเมินราคา
3.8 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทาตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสมาคมกาหนด
3.9 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การช าระหนี้ ด้วยทรัพ ย์สิน อื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริห ารทรัพ ย์สิน ค่าธรรมเนี ย มและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม
สัญญา ค่าบริการทางกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิหรือเพื่อติดตามหนี้สนิ หรือ ประโยชน์อ่นื ใดของกองทุน ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจานา จานอง ปลดจานา จานอง ประเมินราคา ค่าภาษีอากร ประกันภัย
3.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผูใ้ ห้บริการภายนอกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์
ของกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
3.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสัญญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืน สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ าย
3.12 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการติดตามทวงถามหนี้สนิ ของกองทุน
4. ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสือ่ สาร ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ ค่าเดินทาง ที่
เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกองทุน
5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุน และชาระบัญชีกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมือ่ เลิกกองทุน
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ในระหว่างการชาระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการชาระเงิน หรือทรัพย์สนิ อื่นให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สนิ หรือไม่นาเช็คไปขึน้ เงินจาก
ธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
7. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผูด้ แู ลผลประโยชน์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการฟ้ องร้องบริษทั จัดการให้ปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือ
เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทั จัดการ เพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือเมื่อได้รบั คาสัง่
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
8. ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกองทุน ตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด เช่น การประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุน
9. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการติดต่อสื่อสารกับผูถ้ อื หน่วยลงทุน เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูลตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด หรือเพือ่ ประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน
10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการควบรวมกองทุน
11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการกูย้ มื เงินหรือเข้าทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืนเมือ่ บริษทั จัดการมี
เหตุจาเป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการชัวคราว
่
12. ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน เพือ่ ประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุน
13. ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มกี ารประกันหรือการบริหารความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุน ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด หรือเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือกองทุน
โดยรวม
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14. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกองทุน
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
(บริษทั จัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นเงินสดหรือวิธกี ารอื่นที่
บริษทั จัดการยอมรับ เพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ถ้ามี) หรือเพือ่ ให้
เป็ นไปตามคาสังหรื
่ อการตีความหรือการให้ความเห็นของหน่วยงานผูม้ อี านาจด้านภาษีอากร หรือด้าน
หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วกับกองทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยเรียกเก็บรายการ
ละ 50 บาท)
บริษทั จัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในระยะแรก ทัง้ นี้ เมือ่ บริษทั จัดการ
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษทั จัดการจะปิ ดประกาศทีบ่ ริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่
ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ในกรณีการขายหน่วยลงทุนตามหัวข้อ “การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน” บริษทั จัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(บริษทั จัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นเงินสดหรือวิธกี าร
อื่นที่บริษัทจัดการยอมรับ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และที่แก้ไขเพิ่ม เติม (ถ้า มี) หรือ
เพื่อให้เป็ นไปตามคาสังหรื
่ อการตีความหรือการให้ความเห็นของหน่ วยงานผูม้ อี านาจด้านภาษีอากร หรือ
ด้านหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวกับกองทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยเรียกเก็บ
รายการละ 50 บาท)
ในกรณีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามหัวข้อ “การสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน” บริษทั จัดการจะยกเว้นไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยบริษทั
จัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(บริษทั จัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เป็ นเงินสด
หรือวิธีการอื่นที่บ ริษัทจัดการยอมรับ เพื่อให้ สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และที่แ ก้ไข
เพิม่ เติม (ถ้ามี) หรือเพื่อให้เป็ นไปตามคาสังหรื
่ อการตีความหรือการให้ความเห็นของหน่วยงาน
ผูม้ อี านาจด้านภาษีอากร หรือด้านหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวกับกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยไม่ถอื ว่า
เป็ นการแก้ไขโครงการ โดยเรียกเก็บรายการละ 50 บาท)
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บริษทั จัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็ น
กองทุนปลายทางในระยะแรก ทัง้ นี้ เมื่อบริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษทั
จัดการจะติดประกาศทีบ่ ริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้ า 7 วัน ก่อน
วันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ที าการทุ กแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
บริษั ท จัด การจะยกเว้น ไม่ เรีย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น ส าหรับ การ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ
ในระยะแรก ทัง้ นี้ เมื่อ บริษัท จัด การจะเรีย กเก็บ ค่ า ธรรมเนี ย มดังกล่ า ว บริษัท จัด การจะติด
ประกาศที่ บ ริษั ท จั ด การ และผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้ อ คืน ล่ ว งหน้ า 7 วัน ก่ อ นวัน
เปลีย่ นแปลง ที่ทท่ี าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน โดย
บริษทั จัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(บริษทั จัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นเงินสด
หรือวิธีการอื่น ที่บ ริษัท จัดการยอมรับ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และที่แก้ไข
เพิม่ เติม (ถ้ามี) หรือเพื่อให้เป็ นไปตามคาสังหรื
่ อการตีความหรือการให้ความเห็นของหน่วยงาน
ผูม้ อี านาจด้านภาษีอากร หรือด้า นหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวกับกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยไม่ถอื ว่า
เป็ นการแก้ไขโครงการ โดยเรียกเก็บรายการละ 50 บาท)
บริษั ท จัด การจะยกเว้น ไม่ เรีย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น ส าหรับ การ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ
ในระยะแรก ทัง้ นี้ เมื่อ บริษัท จัด การจะเรีย กเก็บ ค่ า ธรรมเนี ย มดังกล่ า ว บริษัท จัด การจะติด
ประกาศที่ บ ริษั ท จัด การ และผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้ อ คืน ล่ ว งหน้ า 7 วัน ก่ อ นวัน
เปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุ กแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
หมายเหตุ :
1. บริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากมูลค่าหน่ วยลงทุนที่บริษัท
จัดการจะต้องชาระให้กบั กองทุนปลายทางหรือบริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง (กรณี
กองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง) หรือ หัก ค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่ วยลงทุน (กรณีกองทุ นนี้
เป็ นกองทุนปลายทาง)
2. หากในอนาคตกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรื อ มี ก ารตี ค วามหรื อ การให้ ค วามเห็ น ของหน่ วยงานผู้ มี อ านาจด้ า นภาษี อ ากร
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีผลทาให้บริษัทจัดการไม่
สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุนตามวิธีการในข้อ 1 ได้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติม วิธกี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม
การสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน เช่น อาจเรียกเก็บเป็ นเงินสดแยกต่า งหาก โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการ
แก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน
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เปลีย่ นแปลง ทีท่ ่ที าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี
หมายเหตุ :
กฎหมายปั จจุบนั กาหนดให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพไป
โอนหรือจานาได้ ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการโอน และหรือจานาหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ จะเป็ นไปตามที่หน่ วยงานที่ม ีอานาจ กฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนดหรือที่จะมี
การเปลีย่ นแปลงในอนาคต
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี
ตามทีจ่ ่ายจริง
รายละเอียดเพิม่ เติม :
1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซือ้ และขายคืน (ถ้ามี)
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซือ้ และค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจริง
2. บริษทั จัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผูล้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน ในกรณี
ทีผ่ ลู้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนร้องขอให้บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนดาเนินการใด ๆ ให้เป็ นกรณี
พิเศษ นอกเหนือจากการดาเนินการตามปกติของบริษทั จัดการหรือนายทะเบียน หรือให้ดาเนินการที่
พิสจู น์ได้วา่ เป็ นความประสงค์เฉพาะตัวของผูล้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอ
เปลีย่ นข้อมูลทางทะเบียนใหม่ เช่น หนังสือรับรองสิทธิ หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน เป็ นต้น
โดยบริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผูล้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ตามทีจ่ ่ายจริงหรือตามอัตราทีบ่ ริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนดในการให้บริการ
ลักษณะดังกล่าว
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/
การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซือ้
หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ ขายหน่วยลงทุน หรือตาม
เงือ่ นไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคต เพือ่ เป็ นการอานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการ
เปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ า
การของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์
ของบริษทั จัดการ
15.4. วิธกี ารคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
1. การคานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน และ หัวข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
2. การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน จะคานวณเป็ นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 10 วันทาการถัดจากวันสิน้ เดือน
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3. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุนในหัวข้ออื่น ๆ จะเรียกเก็บตามทีจ่ ่ายจริง ในทางบัญชีบริษทั
จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้ จานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลีย่ เท่ากันทุกวันตาม
ระยะเวลาทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้ นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ทีเ่ กีย่ วข้อง
15.5. การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการ โดยบริษทั จัดการจะ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในโครงการ
และได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบอย่างทัวถึ
่ ง
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีม่ กี ารลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทัง้ นี้ การเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทา
โดยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมอันทาให้มนใจได้
ั่
ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์
ของบริษทั จัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานทีใ่ นการซื้อขายหน่ วยลงทุนทุกแห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวม
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถอื ว่าสานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไข
เพิม่ เติมโครงการในเรือ่ งดังกล่าวเมือ่ บริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
2. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ตามทีร่ ะบุไว้
ในโครงการ บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องคานึ งถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุร กิจและประโยชน์
ของลูกค้าเป็ นสาคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัวถึ
่ งด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
อัน ทาให้ม ัน่ ใจได้ว่าผู้ลงทุ นได้รบั ทราบข้อ มูลดังกล่าว โดยอย่างน้ อยต้องจัดให้ม ีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บ น
เว็บไซต์ของบริษัท จัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่ วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
2.1 ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้
2.2 ในกรณี ท่ีก ารเรียกเก็บ ค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้ จ่ายเพิ่ม ขึ้น เกิน กว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนี ยมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทาการ
ดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ ในรอบระยะเวลาย้อ นหลัง 1 ปี นั บ แต่ วนั ที่บ ริษัท จัด การกองทุ น รวมประสงค์จ ะขึ้น
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ในกรณีทก่ี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูง
ดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60
วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว
(ข) ในกรณี ท่กี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูง
ดังกล่าว บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้กบั กรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั มติพเิ ศษ”
ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงข้อ 2 (2.2) ให้บริษทั จัดการแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับ
แต่วนั เปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
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16. วิ ธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่ วยลงทุน และรำคำ
หน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิ ธีกำรดำเนิ นกำรในกรณี ที่มลู ค่ำหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
16.1. วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ
16.2. เงือ่ นไขพิเศษ :
1. บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด และตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุน
กาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
2. บริษทั จัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการ
(2.2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการซือ้ ขาย หน่วยลงทุน ทัง้ นี้
ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมใช้มลู ค่า
หน่วยลงทุนของสิน้ วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและ
ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ของวันดังต่อไปนี้
(ก) วันทาการก่อนวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ให้ประกาศภายในวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด
(ข) วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนล่าสุด ให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป
(ค) วันทาการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณีท่ี
กองทุนรวมกาหนดวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ ห่างกันยาวกว่าหนึ่งเดือน
(ง) วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพือ่ การจ่ายเงินปั นผล โดยให้ประกาศ ภายในวันทาการถัดไป
ข้อความในข้อ (ก) มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมเปิ ดทีซ่ อ้ื ขายหน่วยลงทุนทุกวันทาการ และ
กองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนล่าสุด
โดยให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้วยจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
เมือ่ สิน้ วันทาการทีค่ านวณนัน้
ในกรณีทก่ี ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมทีก่ าหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดาเนินการด้วยวิธกี ารใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อ มูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดยบริษัท
จัดการจะประกาศในเวบไซต์บริษทั จัดการ
(3) จัดให้มขี อ้ มูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที่ทุกแห่ง ที่
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนใช้ซ้อื ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการอาจดาเนินการโดยวิธกี ารใดๆเพื่อให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบ
ข้อมูลดังกล่าวแทนการประกาศทางเวบไซต์บริษทั จัดการได้
ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องที่ไม่ส ามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการได้
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่า
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หน่ วยลงทุนที่จดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศที่บริษัท
จัดการ และจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
ทัง้ นี้ บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิเปลี่ย นแปลงช่อ งทางในการประกาศผ่ านทางช่อ งทางอื่น ใดที่
เหมาะสม และถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ ถอื
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. การใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
หรือจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วธิ ี การปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพือ่ ใช้ในการคานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่ง
ที่ 4 ขึน้ ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพือ่ ใช้ ในการคานวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่ง
ที่ 5 ทิง้
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามทีค่ านวณได้ใน
(3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
ในกรณีทม่ี ผี ลประโยชน์เกิดขึน้ จากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทั จัดการจะนา ผลประโยชน์
นัน้ รวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องทีไ่ ม่สามารถประกาศทาง
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศที่
บริษทั จัดการและจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่ หมาะสม และถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วัน
16.4. หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทม่ี ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1. ในกรณีทม่ี ลู ค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุน
ทีถ่ ูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์
ขึน้ ไป แต่ไม่ถงึ ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุ นทีถ่ ูกต้อง บริษทั จัดการจะจัดทาและ
ส่งรายงานให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีพ่ บว่ามูลค่าหน่ วย
ลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มสี าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ
เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อย
ดังต่อไปนี้
(1) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(2) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) สาเหตุทท่ี าให้มลู ค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
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(4) มาตรการป้ องกันเพื่อมิให้มูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีทค่ี วามไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
ในกรณี ท่สี าเหตุท่ีทาให้มูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื่องถึงการคานวณมูลค่า/ราคาหน่ วย
ลงทุนครัง้ ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตัง้ แต่วนั ทีพ่ บว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
2. ในกรณีทม่ี ลู ค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุน
ทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วย
ลงทุนลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วนั ที่พบมูลค่า/ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่มลู ค่า/ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดาเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันทีม่ ลู ค่า/
ราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ น
อัตราส่วนตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(1) จัดทารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่ วยย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ ภายในวันทา
การถัด จากวัน ที่ พ บว่ า มู ล ค่ า /ราคาหน่ ว ยลงทุ น นั ้น ไม่ ถู ก ต้ อ ง และส่ ง รายงานดัง กล่ า วให้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ ภ ายในวัน ท าการถัด จากวัน ที่ค านวณมูล ค่า /ราคาหน่ วยลงทุ น เสร็จ สิ้น เพื่อ ให้ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการส่งรายงานให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(ค) สาเหตุทท่ี าให้มลู ค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดาเนินการของบริษทั จัดการเมือ่ พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะจัดให้มสี าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ เพื่อให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไ ขมู ล ค่ า /ราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งให้ เป็ นราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ถู ก ต้ อ งภายในวัน ที่ผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ดาเนินการโดยวิธกี ารใดๆ เพื่อให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารรับทราบชื่อกองทุน ที่มกี ารแก้ไขราคาตาม
(2) และวัน เดือน ปี ทม่ี กี ารแก้ไขมูลค่า/ราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและดาเนินการด้วยวิธีก ารใดๆเพื่อให้ผู้ซ้ือหน่ วยลงทุนหรือ ผู้ขายคืนหน่ วย
ลงทุนทีไ่ ด้ซ้อื หรือขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่ าคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้ องกันเพือ่ มิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้
สาเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ ดั ทาตาม (1) ให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีทร่ี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ บริษทั จัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้ องกันให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่าการทีร่ าคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้แทน
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3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2(4) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง (understate) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ิ
ดังนี้
(ก) กรณีทเ่ี ป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ อ้ื หน่วยลงทุนเป็ นจานวน
ซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องหากปรากฏว่า
ผูซ้ อ้ื หน่วยลงทุนไม่มหี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่ ้อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่
จะต้องลด บริษทั จัดการจะจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่
หรือลดจานวนหน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยูน่ นั ้ และจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาทีข่ าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพือ่ ชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การทีร่ าคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีทเ่ี ป็ นการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน
เป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือ่ ชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วย
ลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มหี น่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษทั จัดการจะจ่ายเงินของ
กองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือ่ ชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง (overstate) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณีทเ่ี ป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ อ้ื หน่วยลงทุนเป็ นจานวน
ซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง หรือจ่ายเงิน
ของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือ่ ชดเชยราคาให้แก่ผซู้ อ้ื หน่วยลงทุน
(ข) กรณีทเ่ี ป็ นการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน
เป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มหี น่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่ ้อยกว่า
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะต้องลด บริษทั จัดการจะจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาทีข่ าดอยู่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่นนั ้ และจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็ น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การที่
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผซู้ อ้ื หน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมี
มูลค่าไม่ถงึ หนึ่งร้อยบาท บริษทั จัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่ กี ารจ่ายเงิน
ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน แต่ถา้ บุคคลดังกล่าวไม่มสี ถานะเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว บริษทั จัดการจะชดเชย
ราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืน
หน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ อ้ื หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษทั จัดการอาจจ่ายเงินของบริษทั จัดการเอง
แทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริษทั จัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้
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ซือ้ หน่วยลงทุนและผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณีทร่ี าคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผูเ้ กี่ยวข้อง :
17.1. ชือ่ บริษทั จัดการ :
ชือ่ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
17.2. ชือ่ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชือ่ : ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
17.3. ชือ่ ผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่ม ี
17.4. ชือ่ ของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ไม่ม ี
17.5. ทีป่ รึกษา :
ไม่ม ี
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชือ่ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชือ่ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชือ่ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ชือ่ : นาย อุดม ธนูรตั น์พงศ์
ชือ่ : นางสาว ชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
ชือ่ : นางสาวรฐาภัทร ลิม้ สกุล
รายละเอียดเพิม่ เติม (ผูส้ อบบัญชี) :
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 02 2645 0080
หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ อื หน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่ม ี
18. รอบระยะเวลำบัญชีประจำปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 กรกฎาคม
18.2. วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 กรกฎาคม 2549
18.3. รายละเอียดเพิม่ เติม : 19. กำรขอมติ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และวิ ธีกำรแก้ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีกำรจัดกำร :
19.1 การดาเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หาก
บริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ มติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอัน
เป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในกฎหมายให้ถอื ว่ามตินนั ้ เสียไป
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ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขเรือ่ งทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติโดยเสียง
ข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่ง หรือไม่น้อยกว่าสามใน
สีข่ องจานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดของผู้ถอื หน่ วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กรณีท่ี
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน การขอมติ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้
ด้วย
(1) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่วา่ กรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้าง
มากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
ในกรณีทบ่ี ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
บริษทั จัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดนัน้
ในการดาเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุ นนัน้ บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่ระบุ ไว้ใน
โครงการจัด การกองทุ น และหนั งสือ ชี้ช วน เว้น แต่ ก รณี ท่ีค ณะกรรมการ ก.ล.ต. สานั ก งาน สมาคม และ/หรือ
หน่ วยงานอื่นใดที่มอี านาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง เป็ นต้น ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิม่ เติม ประกาศ
กาหนด สังการ
่
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามนัน้ โดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
19.2 วิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ
1. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยใช้วธิ กี ารขอมติผถู้ อื หน่ วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมี
จานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่ วยลงทุน แต่ละชนิดมีจานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้ บริษทั จัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยัง
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ เพือ่ ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินนั ้
2. ในกรณีทก่ี ารแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การได้กระทาตามมติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ซึ่ง
จะดาเนินการโดยการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือส่งหนังสือขอมติของผูห้ น่วยลงทุนก็ได้
3. ให้บริษทั จัดการแจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การให้สานักงานทราบรวมทัง้ แจ้งไป
ยังผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะทีผ่ ลู้ งทุนทัวไปสามารถเข้
่
าตรวจดูได้ ทัง้ นี้ ภายใน 15 วันนับ
แต่วนั ทีม่ มี ติให้แก้ไข
4. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการตามกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก เว้น
แต่ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ต้องได้รบั มติพเิ ศษจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุ นรวมที่ทาให้ผลตอบแทนและความ เสีย่ งของ
กองทุนรวมเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
(2) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น
เว้นแต่กรณีเป็ นกองทุนรวมทีม่ กี ารชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนใน
กองทุ น รวมเพื่อ ผู้ลงทุ น ที่เป็ น กองทุ น สารองเลี้ ยงชีพ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ว่าด้วย
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการจัดตัง้ และจัดการของกองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ ง และระดับความเสีย่ งของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
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(4) การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามทีร่ ะบุไว้ล่าสุดในโครงการ
(6) การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขการประกัน ผูป้ ระกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูป้ ระกัน หรือการแก้ไข
เพิม่ เติมสัญญาประกันในเรือ่ งใดๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์
5. ในกรณีทก่ี องทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) กรณีเป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) กรณีเป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่วา่ กรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้าง
มากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) กรณีเป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
6. ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมีจานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติ
เสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่ วยลงทุนแต่ละชนิด มีจานวนไม่เกินอัตราดังกล่าว แล้วแต่
กรณี ให้ บ ริษั ท จัด การกองทุ น รวมจัด ส่ ง เอกสารหลัก ฐานเกี่ย วกับ การขอมติแ ละการนั บ มติ ไ ปยัง ผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ เพือ่ ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินนั ้
7. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุน รวมอาจขอให้สานักงานให้ความเห็นชอบ
แทนการขอมติผุถ้ อื หน่ วยลงทุนได้ ทัง้ นี้สานักงานอาจกาหนดเงื่อนไขให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั เิ พื่อ
ประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลีย่ นแปลงข้อกาหนดเกีย่ วกับการขายและการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิม่ ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ทาให้สทิ ธิทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนมีอยูเ่ ดิมด้อยลง
(3) การเปลีย่ นแปลงประเภทของทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนทีส่ อดคล้องกับนโยบาย
การลงทุน
(4) การชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุน ในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่
เป็ นกองทุนสารองเลีย้ งชีพตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการ
การจัดตัง้ และจัดการของกองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(5) กรณีอ่นื ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนรวมถึงไม่
ทาให้ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนรวมเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ
8. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อ สานักงาน ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ยื่นคาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูก ต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนผ่านระบบทีจ่ ดั
ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน และให้ถือว่าได้รบั ความเห็นชอบการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในเรื่องดังกล่าว เมื่อ
สานักงานได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอถูกต้องครบถ้วนตามคูม่ อื สาหรับประชาชนแล้ว
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมซึง่ มีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้
(2) การแก้ไขเพิม่ เติมทีต่ อ้ งดาเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคาสังที
่ อ่ อกโดยอาศัยอานวจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิม่ เติมชือ่ และรายละเอียดของบุคคลให้ถูกต้อง
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9. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงานนอกเหนือจากข้อ 8 ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ยืน่ คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคูม่ อื สาหรับประชาชนผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้
บนเว็บไซต์ของสานักงาน และชาระค่าธรรมเนียมต่อสานักงาน เมือ่ สานักงานได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสาร
หลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคูม่ อื สาหรับประชาชนแล้ว ทัง้ นี้อตั ราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไป
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่
แบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่างๆ ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว มิให้บริษทั จัดการ
เรียกเก็บจากกองทุน
เมือ่ สานักงานได้รบั คาขอและเอกสารหลักฐานทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว สานักงานจะดาเนินการ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
การชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุนรวม
19.3 หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
19.3.1 ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจใช้วธิ ดี งั ต่อไปนี้
1) การจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือ
2) การส่งหนังสือเพือ่ ขอมติไปยังผูถ้ อื หน่วยลงทุน
19.3.2 วันและเวลาในการดาเนินการรวมถึงวัน ปิ ดสมุดทะเบียนผุ้ถอื หน่ วยลงทุนเพื่อขอมติจะเป็ นไปตามวันที่บริษัท
จัดการจะกาหนดขึน้ โดยไม่ชกั ช้า
บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิในการใช้วิธี ก ารในการด าเนิ น การตามความเหมาะสม หรือ วิธีก ารอื่น ใดที่ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี้ ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียง
ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทัง้ หมดในบางกรณี เช่น กรณีทผ่ี ูถ้ อื หน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุ นเกินข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
การดาเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หากบริษทั
จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
เห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามตินนั ้ เสีย
ไป ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั
มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่ วยลงทุ นซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่ วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุ นรวมนัน้ เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอ
มติผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึง่ หนึ่งของจานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่วา่ กรณีใด ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วย
ลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึง่ หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบเกินกึง่ หนึ่งของจานวนหน่ วยลงทุนชนิดนัน้
การเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ เมือ่ ดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนแล้ว บริษทั
จัดการจะแจ้งการดาเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพือ่ การเลีย้ งชีพ

32

ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั จดทะเบียนเพิม่
จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การขอมติเพือ่ แก้ไขเพิม่ เติม
โครงการเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกำหนดอื่นๆ :
1. มูลค่าขัน้ ต่าของการสังซื
่ อ้ ครัง้ ถัดไป คือ 1,000 บาท หรือตามทีก่ าหนดในรายละเอียดการซือ้ หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(Automatic Investment Plan)
2. หนังสือรับรองการซือ้ หน่วยลงทุน บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะจัดทาหนังสือรับรองการซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพือ่ การเลีย้ งชีพโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบทีส่ มาคมประกาศ
3. หนังสือรับรองการโอน บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะจัดทาหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้ งชีพโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบทีส่ มาคมประกาศ
4. สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษีของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
4.1 สิทธิและหน้าทีเ่ กีย่ วกับภาษีของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพจะเป็ นไปตามกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง กฎกระทรวง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ถ้ามี) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพือ่ การเลีย้ งชีพ จะไม่ได้รบั ผลผลประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีทเ่ี คยได้รบั ภายในกาหนดเวลา และจะต้องชาระเงินเพิม่ และเบีย้ ปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้า
มี)
4.2 ผูล้ งทุนต้องศึกษาเงือ่ นไขการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ และรายละเอียดเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีก่อนการลงทุน ควบคูก่ นั ไปพร้อมกับการศึกษาหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน และสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทบ่ี ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนมีหน้าทีใ่ นการตรวจสอบการลงทุนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงือ่ นไขดังกล่าว และมีหน้าทีใ่ นการ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ การหักลดหย่อนภาษี และหรือการ
ชาระคืนภาษีหรือเงินเพิม่ และหากผูล้ งทุนปฏิบตั ผิ ดิ หลักเกณฑ์ เงือ่ นไขและวิธกี ารทีก่ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องประกาศ
กาหนด ผูล้ งทุนมีหน้าทีใ่ นการชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทเ่ี คยได้รบั การชาระภาษีเงินได้จากการขายคืน
หน่วยลงทุน การชาระเงินเพิม่ กรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนปฏิบตั ไิ ม่เป็ นไปตามเงือ่ นไขการลงทุนหรือไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนก่อนกาหนด ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
5. ผูล้ งทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพไปโอน หรือ จานาได้ (หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการ
โอน และหรือจานาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ จะเป็ นไปตามทีห่ น่วยงานทีม่ อี านาจ กฎหมายหรือ
ประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง กาหนดหรือทีจ่ ะมีการเปลีย่ นแปลงในอนาคต)
6. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการมีเหตุจาเป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการชัวคราว
่
บริษทั จัดการอาจกูย้ มื เงิน
หรือเข้าทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืนได้ต่อเมือ่
(1) คูส่ ญ
ั ญาเป็ นบุคคลประเภทสถาบัน
(2) ระยะเวลาการชาระหนี้จดั อยูใ่ นช่วงเวลาอันสัน้ อัตราส่วนของการกูย้ มื เงินหรือการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวต้องอยู่
ในอัตราทีเ่ หมาะสมต่อความจาเป็ นในการบริหารสภาพคล่องทีเ่ กิดขึน้ เป็ นการชัวคราว
่
(3) การทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืนต้องใช้รปู แบบสัญญาทีเ่ ป็ นมาตรฐานตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ยอมรับ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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7. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะใช้ลายมือชือ่ ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสังซื
่ อ้ ขายหน่วยลงทุน
บัตรตัวอย่างลายมือชือ่ และ/หรือเอกสารอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด เพือ่ ใช้เป็ นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทา
ธุรกรรมของผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ และ/หรือเพือ่ ใช้ในการตรวจสอบลายมือชือ่ ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีแ่ สดง
มติเมือ่ ตรวจนับมติสาหรับการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
8. การควบรวมกองทุน
การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็ นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมทีอ่ ยูภ่ ายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ
กองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษทั จัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนของแต่ละ
กองทุนรวมด้วยความเป็ นธรรม
กองทุนรวมตัง้ แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ ไปจะดาเนินการเพือ่ ควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมือ่ ได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ทร่ี ะบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งของการ
ลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวม
ทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
2. กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ ะ
ควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกาหนดรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมใหม่
หรือแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมทีร่ บั โอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ ขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนเพือ่ เลิกกองทุนรวมเดิม
หรือกองทุนรวมทีโ่ อนไปในคราวเดียวกันด้วย
ในการควบรวมกองทุนไม่วา่ จะเป็ นการควบรวมระหว่างกองทุนปิ ดกับกองทุนปิ ด หรือกองทุนปิ ดกับกองทุนเปิ ด หากมี
ผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนเป็ นกองทุนเปิ ด ให้บริษทั จัดการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนเพื่อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดด้วย และหากได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ให้ถอื ว่าได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน
ปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดแล้ว ทัง้ นี้โดยได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นการขอความเห็นชอบเพือ่ แก้ไขประเภทของโครงการ
จัดการกองทุนรวม
ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสีว่ นั ก่อนวันประชุม หรือ
ส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันทีก่ าหนดให้เป็ นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผูถ้ อื
หน่วยลงทุน โดยเปิ ดเผยข้อมูลทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนควรทราบเกีย่ วกับการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้ชดั เจน
ไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดงั กล่าว
(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึง่ จะต้องแสดง
รายละเอียดเป็ นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นโดยระบุประเภท ชือ่ จานวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่า
ยุตธิ รรมของหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการทีด่ าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทาการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการดาเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม
(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสาคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน และลักษณะทีจ่ ะ
เปลีย่ นแปลงเมือ่ มีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกีย่ วกับประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการ
จัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูซ้ อ้ื หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม
เป็ นอย่างน้อย
(3) ขัน้ ตอน สาระสาคัญของการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน และกาหนดเวลาในการควบรวมกองทุน
(4) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน
(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่หรือ
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กองทุนรวมทีร่ บั โอน
(6) การดาเนินการเกีย่ วกับการจ่ายเงินปั นผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปั นผลภายหลัง
การควบรวมกองทุน (ถ้ามี)
(7) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการดังกล่าวทีจ่ ะเรียกเก็บจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชี
(8) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสีย่ ง หรือสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีเ่ กินความจริง
3. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้สทิ ธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันทีก่ ารควบ
รวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษทั จัดการดาเนินการ
ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนได้
4. ในช่วงระยะเวลานับแต่วนั ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพือ่ ควบรวมกองทุนถึงวันทีม่ กี ารควบรวมกองทุน
บริษทั จัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว
หรืออาจหยุดรับคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิ ดประกาศเรือ่ งดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุก
แห่งของบริษทั จัดการ และจัดให้มกี ารประกาศเรือ่ งดังกล่าวไว้ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืน
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการจัดทารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทาการสุดท้ายของแต่ละ
สัปดาห์ของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มรี ายงานดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการและ
สถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้
เมือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ เว้นแต่ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศ
แก้ไขหรือเพิม่ เติมรายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษทั จัดการจะดาเนินการตามประกาศ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ ก้ไขหรือเพิม่ เติมดังกล่าว
9. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการดารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาประกันภัยความรับผิดของบริษทั จัดการ บริษทั
จัดการจะเปลีย่ นให้บริษทั จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธขี อรับความเห็นชอบจากสานักงาน หรือ ขอมติ
โดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการรูห้ รืออาจรูถ้ งึ การไม่สามารถดารงความเพียงพอ
ของเงินกองทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควรบริษทั จัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษทั จัดการรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีทม่ี ี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นบริษทั จัดการ บริษทั จัดการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
10. การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
11. การทาธุรกรรมเพือ่ กองทุนกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง (affiliated transaction)บริษทั จัดการอาจทาธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้องได้ โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทัง้ ทีม่ อี ยูใ่ นปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
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12. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)
(1) บริษทั จัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่ กองทุนจากบุคคลทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการ
ของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยูใ่ นปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต รวมทัง้ “หลักปฏิบตั ใิ นการรับ
ผลตอบแทนทีเ่ กิดจากการซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ จากนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือบริษทั สมาชิกศูนย์
ซือ้ ขายหลักทรัพย์เพือ่ กองทุน (soft dollar)” ทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดไว้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะจัดสรรการรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทอ่ี าจมีไว้ได้ของกองทุนด้วย
(2) ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่ กองทุนตาม (1) บริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับ
การรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ในรายงานรอบปี บญ
ั ชี และในกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนเปิ ดจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ใน
รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย
13. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงเปลีย่ นแปลง เพิม่ เติม และ/หรือแก้ไขวิธกี ารจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลง เพิม่ เติม และ/หรือแก้ไขวิธกี ารจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ รายงานยอดหน่วย
ลงทุนคงเหลือ (Statement) เป็ นต้น โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กองทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษทั จัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษทั จัดการ หรือการจัดส่ง
ข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็ นต้น และ/หรือจัดส่งข้อมูลให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื ดังนัน้ ผู้
ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนครบถ้วนแล้ว เพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ สาหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธกี ารอื่นใด ผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
14. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพือ่ ประโยชน์กบั
1. พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูม้ ถี นิ่ ฐานอยูใ่ นหระเทศสหรัฐอเมริกา(ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ
ทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ม่ี หี นังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถ้ อื Green Card
ทีอ่ อกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2. นิตบิ ุคคล รวมถึงบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้น ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง
สาขาของนิตบิ ุคคลดังกล่าว
3. หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4. ผูล้ งทุนซึง่ ติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสังเกี
่ ย่ วกับหน่วยลงทุนของบริษทั จัดการ หรือชาระ/รับชาระเงินเกีย่ วกับ
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทัง้ นี้ รวมถึง ผูล้ งทุนทีใ่ ช้ตวั แทนหรือผูจ้ ดั การทีต่ งั ้ อยูใ่ นประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5. กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิตบิ ุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4 บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธหรือระงับการ
สังซื
่ อ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนทีม่ ลี กั ษณะดังกล่าว
ข้างต้น
15. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุน ไม่มภี มู ลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงทีอ่ ยูข่ องบริษทั จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทต่ี อ้ งมีการวางทรัพย์
16. ข้อกาหนดเกีย่ วกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายทีเ่ รียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ ต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้สถาบันการเงิน
ทีไ่ ม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกีย่ วกับ
บัญชีของบุคคลทีอ่ ยูใ่ นบังคับต้องเสียภาษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่ รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิตบิ ุคคล สัญชาติ
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อเมริกนั ผูซ้ ง่ึ มีถนิ่ ทีอ่ ยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ้ ง่ึ มีถนิ่ ที่อยูท่ างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่ เปิ ดหรือมีไว้กบั FFI นัน้
นอกจากนี้ยงั ปรากฎด้วยว่าในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายทีม่ ขี อ้ กาหนดและ
หลักเกณฑ์ในลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกับ FATCA (ซึง่ ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง”)
กองทุนรวมและบริษทั จัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ ถูกกาหนดให้ตอ้ งเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าทีต่ อ้ งรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สัญชาติอเมริกนั และบุคคลทีม่ ลี กั ษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA กาหนด หน้าทีใ่ นการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพือ่ หา
ความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าทีใ่ นการกาหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทา
เอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพือ่ ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ
มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั ผลกระทบที่
สาคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินทีก่ องทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สนิ ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึง่ จะเริม่ ต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 เป็ นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สนิ ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่ อาจ
รวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ จะเริม่ ต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560
เป็ นต้นไป โดย FATCA กาหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ทีเ่ ข้าร่วมผูกพันตนตาม
ข้อกาหนดของ FATCA (ซึง่ รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ผูส้ นับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าทีด่ าเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กบั กองทุนรวมทีเ่ ป็ น
NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ และ
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทีเ่ ข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือ
ระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรือยุตคิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษทั จัดการ ซึ่งอาจทาให้
กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ รวมถึงอาจ
ทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้อกี ต่อไป
เพือ่ มิให้บริษทั จัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษทั จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษทั จัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง และเพื่อให้บริษทั จัดการและกองทุนรวมสามารถ
ปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันภายใต้ขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องได้ บริษทั จัดการ
และกองทุนรวม (ซึง่ รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการปฎิบตั งิ านของกองทุน เช่น ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝาก
ทรัพย์สนิ และผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ ข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามทีก่ ฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษทั จัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้อมูล (เช่น
ชือ่ ทีอ่ ยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั เป็ นต้น)ทีม่ อี ยูใ่ นบัญชีทงั ้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนนัน้ กับบริษทั
จัดการ ให้กบั หน่วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) ร้องขอให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิม่ เติม เพือ่ ยืนยันหรือพิสจู น์ทราบ
ความเกีย่ วข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรือการให้ขอ้ มูล
ตามหัวข้อทีก่ าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุง
ข้อมูลเมือ่ ข้อมูลทีเ่ คยให้ไว้มกี ารเปลีย่ นแปลง เป็ นต้น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน
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FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง (ในกรณีทเ่ี ป็ นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้ นี้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ เป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพือ่ ให้กองทุน
หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้ หากมีการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องข้างต้น ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับ
ภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดาเนินการตามทีบ่ ริษทั จัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดาเนินการตามข้อตกลงทีไ่ ด้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสังซื
่ อ้ / สับเปลีย่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินทีช่ าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายนัน้ ได้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้ องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
ได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้ หากมีการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะ
เป็ นการกระทาเพือ่ หลีกเลีย่ งมิให้บริษทั จัดการและกองทุนมีการดาเนินการทีไ่ ม่สอดคล้องข้อบังคับของ
FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องอันจะทาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ทีจ่ ่าย หรือถูกปิ ด
บัญชีธนาคารตามทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น ซึง่ ในทางปฏิบตั บิ ริษทั จัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทีเ่ ข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็ นบุคคลตามทีก่ ฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่ วข้องกาหนด)เท่านัน้
ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี ฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิม่ เติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามทีบ่ ริษทั
จัดการได้สงวนสิทธิไว้ขา้ งต้น บริษทั จัดการ(รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง) จะดาเนินการตามข้อกาหนดของ
กฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูลของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดาเนินการอื่น
ใดทีร่ าชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
21. กำรดำเนิ นกำรกรณี บริ ษทั จัดกำรไม่สำมำรถดำรงเงิ นกองทุนได้ตำมที่ประกำศกำหนด :
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกาหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเปลีย่ นให้บริษทั
จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธกี ารขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีร่ หู้ รือควรรูว้ า่ ไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร
บริษทั จัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่จะ
คานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีทม่ี คี า่ ใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นบริษทั จัดการ บริษทั
จัดการรายเดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
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22. ผลบังคับของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม :
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสังที
่ อ่ อกโดยอาศัย
อานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทข่ี อ้ กาหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ
หรือคาสังดั
่ งกล่าว หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสังนั
่ น้ ให้ถอื
ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูด้ แู ลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การลงนามใน
ข้อผูกพันของผูด้ แู ลผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถอื ว่าผูกพันผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้ หรือลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไม่วา่ ในทอดใด ๆ ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ
กองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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แนวทำงในกำรใช้สิทธิ ออกเสียงและกำรดำเนิ นกำรใช้สิทธิ ออกเสียง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ต่างๆ ในรอบปี
ปฏิทนิ ได้จาก website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)

รำยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีกำรทำธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล ตรำสำรหนี้ เพื่อกำรเลี้ยงชีพ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิ งหำคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2564
-ไม่ม-ี
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุ น รวมได้ ท่ี บริษั ท จัด การโดยตรง หรือ ที่ website ของบริษั ท จัด การ
(www.principal.th) และสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

รำยชื่อผูจ้ ดั กำรกองทุนที่บริ หำรจัดกำรกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล ตรำสำรหนี้ เพื่อกำรเลี้ยงชีพ
1.
2.
3.
4.

นายนายศุภกร ตุลยธัญ, CFA
นางสาวชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
นายวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA
นายปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล

หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนทัง้ หมดได้ท่ี website ของ
บริษทั จัดการ (www.principal.th)
รำยงำนรำยละเอียดกำรรับค่ำตอบแทน หรือประโยชน์ อื่นใดที่มิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ ทวไปที
ั่
่เกิ ดจำกกำรลงทุน
- ไม่ม ี รำยงำนกำรรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจำกกำรที่กองทุนใช้บริ กำรบุคคลอื่น (Soft Commission)
ของธุรกิ จกองทุนรวม
- ไม่มกี ารรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) ค่ำนำยหน้ ำทัง้ หมดจำกกำรที่บริ ษทั สังซื
่ ้อขำยหลักทรัพย์ฯ
- ไม่ม ี - (กองทุนตราสารหนี้)

ส่วนข้อผูกพัน

ข้อผูกพัน
1. บริ ษทั จัดการ :
ชือ่ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนพรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ทีอ่ ยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ยืน่ คาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก และจดทะเบียนเพิม่ จานวนเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุนตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน และภายใต้ขอ้ กาหนด ดังนี้
(1) บริษทั จัดการขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนได้แล้วมีจานวนหน่วยลงทุน ณ วันยืน่ คาขอจดทะเบียน คิดเป็ นมูลค่าหน่วยลงทุนตัง้ แต่
ร้อยละ 75 ขึน้ ไปของจานวนเงินทุนทีจ่ ดทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) จานวนเงินทุนจดทะเบียนเพิม่ ขึน้ มีมลู ค่าครัง้ ละไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
เพือ่ ประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามความในข้อนี้ ให้ใช้ราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณมูลค่าหน่วย
ลงทุน
(3) เมือ่ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม จัดให้มขี อ้ ผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ สัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ และหนังสือชีช้ วน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(4) จัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มหี นังสือชีช้ วนทีเ่ ป็ นปั จจุบนั จัดให้มใี บจองซื้อหน่วยลงทุนหรือใบคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(5) ชีแ้ จงและดาเนินการให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุนชีแ้ จงข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนหรือผูท้ ส่ี นใจจะ
ลงทุนทราบในกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ทม่ี ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลีย่ นแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(6) เสนอขายหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(7) เสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของโครงการ หากบริษทั จัดการแสดง
ความประสงค์ดงั กล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
(8) เมือ่ สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงการใดแล้ว หากปรากฏว่าจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่
ถึง 35 ราย บริษทั จัดการจะยุตกิ ารจาหน่ายหน่วยลงทุนและให้ถอื ว่าการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมนัน้ สิน้ สุดลง และบริษทั
จัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(9) ออกใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือปรับปรุงรายการในสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้เป็ นปั จจุบนั และส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(10) ลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แล้วแต่กรณี ตาม
รายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ และจัดทารายงานตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(11) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตามระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(12) ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดในกรณีทม่ี ลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพือ่ การเลีย้ งชีพ

1

ข้อผูกพัน
(13) ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(14) บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิ ดได้ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(15) บริษทั จัดการอาจไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ อ้ หรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคา
สังซื
่ อ้ หรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนได้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(16) ในกรณีทก่ี องทุนเปิ ดไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ งขายคื
ั่
นหน่วย
ลงทุนตกลงทีจ่ ะรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินบริษทั จัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ตามทีก่ าหนดในรายละเอียด
โครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
(17) จัดทางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการทีม่ ธี ุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(18) จัดทารายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี เพือ่ แสดงข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนเปิ ดของรอบปี บญ
ั ชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ี
ชือ่ อยูใ่ นทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามเดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการ
เลือกจัดทาและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนตามปี ปฏิทนิ ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพือ่ แสดงข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนรวมของ
รอบปี บญ
ั ชีขยายเป็ นภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี
(19) จัดทาและส่งรายงานเกีย่ วกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมสาหรับทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือของรอบปี ปฏิทนิ และ
รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชีของกองทุนตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี อ่ื อยู่
ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลา 6 เดือน และ ภายใน 3
เดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการเลือกจัดทาและจัดส่งรายงานรอบปี บญ
ั ชีตามรายงานรอบปี ปฎิทนิ บริษทั จัดการ
สามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพือ่ แสดงข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนรวมเป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีของกองทุน
ตามลาดับ การจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนัน้ ให้บริษทั จัดการจะดาเนินการอย่างน้อยด้วยวิธกี ารอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์ หรือ สือ่ บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จดั ส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธกี ารตาม (1) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการ
ตามวิธกี ารดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเลือกจัดทารายงานรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน บริษทั จัดการจะได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งจัดทาและจัดส่ง
รายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้ เว้นแต่ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขเป็ นอย่างอื่น
(20) จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ เพือ่ แสดงข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนเปิ ดของรอบระยะเวลาหกเดือน
นัน้ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี อ่ื อยูใ่ นทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสอง
เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเลือกจัดทาและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน
ตามรอบปี บญ
ั ชี ให้บริษทั จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งจัดทาและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสาหรับปี บญ
ั ชีนนั ้
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(21) จัดทาและส่งรายงานเกีย่ วกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศกาหนด และจัดทาและส่งรายงานเกีย่ วกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนและผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทีข่ ายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก่อน (ถ้ามี)
(22) จัดให้มผี สู้ อบบัญชีของกองทุนรวมทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
(23) จัดให้มผี ดู้ แู ลผลประโยชน์ทม่ี คี ุณสมบัตติ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ แู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมและหากมีเหตุตอ้ งเปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่วา่ เพราะเหตุใด บริษทั จัดการจะกระทาได้ต่อเมือ่ ได้รบั อนุญาตจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(24) ประสานงานกับผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามรายละเอียดในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน เช่น การส่งมอบ รับมอบ แปลง
สภาพ จาหน่าย จ่ายโอน ชาระ รับชาระค่าหลักทรัพย์ การรับและจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน
(25) แต่งตัง้ นายทะเบียนของกองทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
(26) แต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีกองทุนเมือ่ ยุตหิ รือเลิกกองทุน ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(27) ดาเนินการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุน เช่น การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน ดูแล ติดตามสิทธิของ
กองทุน การดาเนินการทางกฎหมายเพือ่ ประโยชน์ของกองทุน
(28) ดาเนินการเลิกกองทุนเมือ่ มูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนเข้าข่ายต้องเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(29) ดาเนินการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
(30) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตาม
อัตราทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดในกรณีทห่ี ลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทาลาย
(31) ปฏิบตั กิ ารอื่น ๆ เพือ่ ให้บรรลุซง่ึ วัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซง่ึ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยูใ่ นปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสังที
่ อ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทข่ี อ้ กาหนดในข้อผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสังดั
่ งกล่าว หากบริษทั จัดการกองทุนได้ดาเนินการให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสังนั
่ น้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการ
กองทุนรวมแล้ว
เงือ่ นไขการเปลีย่ นบริษทั จัดการ :
ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นบริษทั จัดการกองทุนรวม ไม่วา่ โดยคาสังของส
่
านักงาน หรือโดยเหตุอ่นื ใดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพือ่ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทา
หน้าทีต่ ่อไปได้ ซึง่ รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่
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2. ผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชือ่ : ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2299-1278
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนกับบริษทั จัดการ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยูใ่ นปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต โดยเคร่งครัด
(2) รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สนิ อื่น รวมถึงการดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน รับเงินและ
ทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ทีก่ องทุนพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุน เช่น เงินปั นผล ดอกเบีย้ รับจากหลักทรัพย์ ผลตอบแทน เงินต้น
อื่นใดทีไ่ ด้จากหลักทรัพย์หรือจากการจาหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ เงินชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน หรือเงินได้อ่นื ใดของกองทุน โดย
ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากและหรือบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุนพร้อมทัง้ ดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน
เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนเพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนตาม
คาสังของบริ
่
ษทั จัดการ ทัง้ นี้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการไม่
สามารถดาเนินการรับหรือจ่ายเงินได้ทนั ตามกาหนดเวลาตามคาสังของบริ
่
ษทั จัดการ ยกเว้นกรณีทเ่ี กิดจากความผิดพลาดของบริษทั
จัดการ
(3) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน เช่น จัดทารายงานการดาเนินการตามคาสังของบริ
่
ษทั จัดการในการรับเงินและ
ทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ทีก่ องทุนพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุน เช่น เงินปั นผล ดอกเบีย้ การจาหน่ายหลักทรัพย์ จัดทาบัญชีและ
รับรองความถูกต้องของทรัพย์สนิ ของกองทุนทีร่ บั ฝากไว้
(4) จัดให้มกี ารรับมอบ ส่งมอบ เปลีย่ นแปลง จาหน่าย รับชาระ ชาระราคาหลักทรัพย์ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ ของ
กองทุน ตามคาสังของบริ
่
ษทั จัดการ โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์จะได้ตรวจสอบรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องให้ถูกต้องครบถ้วนก่อน ซึง่ อยูใ่ น
วิสยั ของผูม้ วี ชิ าชีพทีส่ ามารถจะกระทาได้ในการตรวจสอบความถูกต้อง
(5) จัดทารายงานการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
และรายงานเกีย่ วกับเงินสดของกองทุน
(6) แจ้งและรายงานให้บริษทั จัดการทราบถึงสิทธิทเ่ี กีย่ วเนื่องกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุน เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการ
จองหุน้ เพิม่ ทุน สิทธิในการรับเงินปั นผลหรือดอกเบีย้ หรือเงินได้อ่นื ใดจากหลักทรัพย์ รวมถึงการแจ้งการเปลีย่ นแปลงของหลักทรัพย์
ทีม่ ผี ลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ เป็ นต้น หรือสถานะการปิ ดโอนของหลักทรัพย์ โดยทันทีทผ่ี ดู้ แู ล
ผลประโยชน์ได้รบั ทราบข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(7) จัดทารายงานเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทบ่ี ริษทั หลักทรัพย์กระทาการหรืองดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(8) ดาเนินการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตนหรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทั
จัดการ ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมือ่ ได้รบั คาสังจากส
่
านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายในการ
ฟ้ องร้องบังคับคดีเพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิ กองทุนนัน้
(9) รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
จานวนหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน และจานวนหน่วยลงทุนทีล่ ดลงจากการขายคืนหน่วย
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(10)

(11)

(12)

(13)

(14)
(15)

(16)

ลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึง่ บริษทั จัดการคานวณไว้ตามทีร่ ะบุในรายละเอียดโครงการ ทัง้ นี้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะต้องร่วม
รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากความผิดพลาดในการ
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการได้คานวณไว้และ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้รบั รองความถูกต้องแล้ว หากความผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือขาดความ
ระมัดระวังตามสมควรของผูด้ แู ลผลประโยชน์
พิจารณาให้ความเห็นชอบเมือ่ บริษทั จัดการเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของ
กองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ นอื่นใด
เพือ่ คุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึง่ บริษทั จัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
น
หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว หรือจะหยุดรับคาสังซื
่ อ้ หรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน หรือให้ความเห็นชอบกรณีการชาระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนการชาระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวิธที ่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด กรณีราคาขายหรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และกรณีอ่นื ใด ทีก่ ฎหมายหรือ
ประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์
พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการกาหนดวิธคี านวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามราคาทีเ่ ป็ นธรรม เมือ่ มีเหตุจาเป็ น
ทาให้วธิ คี านวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามวิธปี กติไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและ
เหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพือ่ คุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือในกรณีทเ่ี ป็ นทรัพย์สนิ อื่นของกองทุนทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ได้มปี ระกาศกาหนดรายละเอียดไว้
ให้ความเห็นเกีย่ วกับการจัดการกองทุนของบริษทั จัดการ เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบในการจัดทารายงานตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด เช่น รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชี
หรือปี ปฏิทนิ โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์จะจัดทาและนาส่งถึงบริษทั จัดการภายใน 60 วันนับแต่วนั สิน้ รอบบัญชีของกองทุน และ 30 วัน
นับแต่วนั สิน้ รอบบัญชีของกองทุนหรือปี ปฏิทนิ ตามลาดับ
เมือ่ เกิดเหตุทต่ี อ้ งเลิกกองทุน ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะสิน้ สุดหน้าทีเ่ มือ่ ผูช้ าระบัญชีของกองทุนได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ในระหว่างทีก่ ารชาระบัญชียงั ไม่สน้ิ สุด ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนจนกว่าจะจด
ทะเบียนเลิกกองทุนดังกล่าวกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว และผูด้ แู ลผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบให้ผชู้ าระ
บัญชีปฏิบตั ติ ามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผูช้ าระบัญชีกระทาการหรืองดเว้นกระทาการตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องประกาศกาหนด จน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
จ่ายเงินตามคาสังของผู
่
ช้ าระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพือ่ คืนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
กรณีทส่ี ญ
ั ญาสิน้ สุดลงไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะดาเนินการโอน และหรือส่งมอบทรัพย์สนิ และข้อมูลเอกสาร
ทัง้ หมดของกองทุนให้แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่หรือผูช้ าระบัญชี (แล้วแต่กรณี) หรือตามคาสังของบริ
่
ษทั จัดการหรือคาสังของ
่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาสิน้ สุดลง
หน้าทีอ่ ่นื ใดตามทีก่ ฎหมายเกีย่ วกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยูใ่ นปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
ผูด้ แู ลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ รวมถึงหน้าทีด่ แู ลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และเมือ่ มีการ
เปลีย่ นแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูด้ แู ลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
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ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้ ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชือ่ ในหนังสือเพือ่ รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิง่ ทีส่ ่ง
มอบให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลีย่ นแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกรณีทผ่ี ดู้ แู ลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจใช้สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์เพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทานัน้ จะ
เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ของผูด้ แู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่นื เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทาหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดย
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีทก่ี ารดาเนินการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์
มีอานาจดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพือ่ ขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เงือ่ นไขการเปลีย่ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
บริษทั จัดการจะเปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์เมือ่ ปรากฏเหตุขอ้ ใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) เมือ่ บริษทั จัดการหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยบอก
กล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ตกลงไว้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์หรือบริษทั
จัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่
น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายหรือกรณีอ่นื
ใด อันจะมีผลเป็ นการเพิม่ ภาระหน้าทีแ่ ก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ และผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าทีด่ งั กล่าว ผูด้ แู ล
ผลประโยชน์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษทั จัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์
อักษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนทีข่ ายได้
แล้วทัง้ หมดของกองทุนเรียกร้องให้มกี ารเปลีย่ นแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีทผ่ี ดู้ แู ลผลประโยชน์นาข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนไปเปิ ดเผย หรือ
ใช้ในทางทีก่ ่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เอง บริษทั จัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ ทัง้ นี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า
15 วัน
(6) ในกรณีทผ่ี ดู้ แู ลผลประโยชน์มคี ุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่
ด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลัง บริษทั จัดการจะดาเนินการให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์แก้ไข
คุณสมบัตใิ ห้ถูกต้องภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการทราบเหตุดงั กล่าว และแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ทีแ่ ก้ไขเสร็จสิน้
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ในกรณีทผ่ี ดู้ แู ลผลประโยชน์มไิ ด้แก้ไขคุณสมบัตใิ ห้ถูกต้องภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการจะขออนุญาต
เปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลาดังกล่าว และเมือ่
ได้รบั อนุญาตแล้ว บริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
(7) เมือ่ ผูด้ แู ลผลประโยชน์เป็ นผูล้ ม้ ละลายตามคาสังศาล
่
(8) ในกรณีทม่ี เี หตุให้ตอ้ งเปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน และต้องแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อ่นื แทน ให้กระทาได้ต่อเมือ่
บริษทั จัดการได้รบั อนุ ญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
ในกรณีผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่เข้าข้อยกเว้นให้
กระทาได้ หากเป็ นกรณีทม่ี นี ยั สาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้
สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2299-1278
และ/หรือผูด้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่ทบ่ี ริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ขึน้ ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และ/
หรือหน่วยงานอื่นใดทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต
3. ผูส้ อบบัญชี :
ชือ่ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 4917
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645 0080
ชือ่ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 3787
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645 0080
ชือ่ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 8382
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645 0080
ชือ่ : นาย อุดม ธนูรตั น์พงศ์
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 8501
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645 0080
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ชือ่ : นางสาว ชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 9622
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645 0080
ชือ่ : นางสาว รฐาภัทร ลิม้ สกุล
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 10508
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645 0080
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชือ่ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ : 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-6869500
5. ผูจ้ ดั จาหน่ าย : ไม่มี
6. ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชือ่ : ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) ธ.
ทีอ่ ยู่ : 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
และสาขาทัวประเทศ
่
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) จัดให้มผี ตู้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุนซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นผูท้ าหน้าทีข่ ายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือ
ให้คาแนะนา และต้องดูแลให้ผตู้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุนปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด รวมทัง้ ต้อง
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านและมาตรฐานในการให้คาแนะนา
(2) ให้คาแนะนาแก่ผลู้ งทุนตามขอบเขต และหลักเกณฑ์ตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
(3) รับเปิ ดบัญชีเพือ่ ซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบ
(4) แจกจ่ายหนังสือชีช้ วนหรือเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย และให้ขอ้ มูลหรือเอกสารใด ๆ ทีจ่ าเป็ นต่อการ
ตัดสินใจลงทุน รวมทัง้ การแจ้งสิทธิต่าง ๆ ทีค่ วรทราบแก่ลูกค้า
(5) แจกจ่ายหรือรับเอกสารการจองซือ้ หรือคาสังซื
่ อ้ หรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และ
หลักฐานการแสดงตน
(6) รับคาสังซื
่ อ้ หรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนและส่งคาสังดั
่ งกล่าวให้บริษทั จัดการ และตรวจสอบความถูกต้อง
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพือ่ การเลีย้ งชีพ
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(7) รับชาระเงินค่าจองซือ้ หรือค่าซือ้ หน่วยลงทุน หรือชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
(8) ยืนยันการซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน ทีบ่ ริษทั จัดการและนายทะเบียนได้ทารายการเรียบร้อย และจัดสรรแล้ว ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
บริษทั จัดการ
(9) ส่งมอบหรือรับมอบใบหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน รวมถึงเอกสารอื่นที่
เกีย่ วข้องกับการซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการและนายทะเบียน
(10) คืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผทู้ ไ่ี ม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการ
(11) จัดให้มหี รือแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับกองทุนเปิ ด และรายละเอียดเกีย่ วกับวิธกี ารซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(12) ชีแ้ จงข้อมูลรายละเอียดในเรือ่ งต่าง ๆ เกีย่ วกับกองทุนเปิ ด เช่น การแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการกองทุน หรือ ข้อเท็จจริงทีม่ ี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
(13) ดาเนินการอื่นตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(14) ดาเนินการอื่นใดตามทีก่ าหนดในสัญญาแต่งตัง้ ตัวแทนสนับสนุน
7. ผูด้ แู ลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี
8. ผูล้ งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็ นผู้ดแู ลสภาพคล่อง) : ไม่มี
9. ที่ปรึกษา : ไม่มี
10. ผูป้ ระกัน (กรณี กองทุนมีประกัน) : ไม่มี
11. ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
12. คณะตัวแทนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
13. สิ ทธิ หน้ าที่และความรับผิ ดชอบของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิในการขายคืนหน่วยลงทุน ตามหัวข้อ "การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน"
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพในปั จจุบนั กาหนดไม่ไห้กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพจ่ายเงินปั นผล
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
กฎหมายปั จจุบนั กาหนดให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพไปโอนหรือจานาได้ โดย
บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพือ่ การเลีย้ งชีพ
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ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการโอน และหรือจานาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ จะเป็ นไปตามทีห่ น่วยงานทีม่ อี านาจ
กฎหมายหรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง กาหนดหรือทีจ่ ะมีการเปลีย่ นแปลงในอนาคต
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
13.5. สิทธิในการลงมติเพือ่ แก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจี ดั การ :
13.5.1 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพือ่ ให้บริษทั จัดการทาการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนโดยบริษทั จัดการจะกระทาการตาม
หัวข้อ "การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ"
13.5.2 กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษทั
จัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมือ่ เลิกโครงการ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั เงินคืนเมือ่ บริษทั จัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการตามหัวข้อ "การชาระบัญชี
กองทุนรวมและวิธกี ารเฉลีย่ เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเมือ่ เลิกโครงการ"
13.7. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ :
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย่ งั ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่วา่ ในทอดใด ๆ ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึง่ ลงนามโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ จากบริษทั จัดการกองทุน
รวมโดยชอบ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของ
กองทุนรวมทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงือ่ นไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะดาเนินการดังต่อไปนี้เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการให้ดาเนินการ
เป็ นอย่างอื่น
14.2.1 สาหรับการเสนอขายครัง้ แรก
ภายหลังจากทีบ่ ริษทั จัดการได้จดั สรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุน ตามคาสังซื
่ อ้ ทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชาระ
เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพือ่ การเลีย้ งชีพ
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14.2.2 สาหรับการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
ภายหลังจากทีบ่ ริษทั จัดการได้จดั สรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุน ตามคาสังซื
่ อ้ ทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงิน
ค่าซือ้ หน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุน
14.2.3 เมือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนซือ้ และหรือขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ และบริษทั จัดการได้ทารายการดังกล่าวสมบูรณ์แล้ว นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทา
การซือ้ ขายหน่วยลงทุนรายการนัน้ ๆ ซึง่ บริษทั จัดการจะถือว่ายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนของกองทุนทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื
หน่วยลงทุนตามข้อมูลของนายทะเบียนหน่วยลงทุนและตามข้อมูลในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดทีน่ ายทะเบียน
หน่วยลงทุนจัดทาและนาส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน เป็ นข้อมูลทางทะเบียนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
14.2.4 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อมูลทีผ่ ดิ พลาดหรือไม่ครบถ้วน ในหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนได้ โดยต้องแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับจากวันทีน่ ายทะเบียนได้จดั ส่งหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุนดังกล่าว
14.2.5 บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษทั จัดการ
จะปิ ดประกาศรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้อง ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่
ติดต่อของตัวแทนสนับสนุนทีใ่ ช้ในการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพือ่ ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุน
15. กาหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงิ นปันผลแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน :
ไม่ม ี
16. วิ ธีการชาระเงิ นหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชาระหนี้ได้
บริษทั จัดการจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทัง้ ทีเ่ ป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพือ่ กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดการกองทุนรวมในกรณีทผ่ี อู้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีทบ่ี ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมือ่ มีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายทีม่ ชี อ่ื อยูใ่ นทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ
วันทีบ่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการ
รับชาระหนี้
16.1.2 เมือ่ ได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับ
ชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ในโอกาสแรกที่
สามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้นแต่กรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจาก
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ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ตกลงรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ ดังกล่าวแทนเงิน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั
จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ นัน้ ได้ และในกรณีทม่ี คี า่ ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากเงินสารอง รายได้หรือผลประโยชน์ทไ่ี ด้
จากการบริหารทรัพย์สนิ นัน้
16.1.3 เมือ่ มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะเฉลีย่ เงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้คนื ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธินนั ้ ภายใน 45 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีม่ เี งิน
ได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับการเฉลีย่ เงินคืนไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั
ถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการได้เฉลีย่ เงินคืน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลีย่ เงินคืนเป็ นอย่าง
อื่น
16.1.4 เมือ่ มีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รบั ชาระหนี้ตามตราสารแห่ง
หนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
โดยมติพเิ ศษและบริษทั จัดการจะระบุรายละเอียดเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมจะได้จากการรับชาระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สนิ
ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี้
16.2.2 เมือ่ ได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
โดยจะกาหนดราคาทรัพย์สนิ นัน้ เพือ่ ใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ามาคม
บริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ดังนี้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการอาจมีไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าวในโอกาส
แรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถ
จาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในกรณีทม่ี คี า่ ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีทม่ี พี ฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการกองทุนรวมจะ
ดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยทุกรายทีม่ ชี อ่ื อยูใ่ นทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทีม่ พี ฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้กไ็ ด้ ทัง้ นี้ ในการดาเนินการดังกล่าว
บริษทั จัดการไม่ตอ้ งนาตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนัน้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เงือ่ นไขเพิม่ เติม :
ในการเฉลีย่ เงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้อ 16.1.3 หากบริษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้
ไม่คุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลีย่ เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ าร
เฉลีย่ เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้ นี้ หากได้มกี ารจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้จนครบถ้วน
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แล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินนั ้ ไม่คุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลีย่ เงินคืน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ น
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมก็ได้
การชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏชือ่ ตามทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้
17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนมีคาสังให้
่ บริษทั จัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพไปยังกองทุน
รวมเพือ่ การเลีย้ งชีพอื่น บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทงั ้ หมดภายใน 5 วันทาการนับแต่
วันทีไ่ ด้รบั คาสังจากผู
่
ถ้ อื หน่วยลงทุน
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจ่ ดั ให้มที ะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทอ่ี อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่น รวมทัง้ การให้สทิ ธิหรือการจากัดสิทธิใด ๆ แก่ผถู้ อื
หน่วยลงทุนทีป่ รากฏรายชือ่ ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถอื ว่าบริษทั
จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าทีแ่ ล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่เป็ น
ผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ เี งินลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทาง
มรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมขายให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุน้ ระยะ
ยาวทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ การออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
18. ข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิ ออกเสียง (ถ้ามี) :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษทั จัดการจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะ
นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
19. หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการขอมติ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน :
ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการใด หากไม่สามารถดาเนินการตามมติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ เนื่องจากข้อจากัด
ดังต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจดานินการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานตามแนวทางทีส่ านักงานกาหนดได้
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(1) การนับคะแนนเสียงของผุถ้ อื หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกีย่ วกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกันเป้ นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการ
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้
ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผล
ผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามตินนั ้ เสียไป
ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติเพือ่ แก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ต้องได้รบั มติพเิ ศษของผูถ้ อื
หน่วยลงทุน (มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ เข้า
ร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน) เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เกีย่ วกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่
กาหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้อง
ได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่วา่ กรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิ ธีการแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันทีเ่ ป็ นไปตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญทีเ่ ป็ นไปตามและไม่ขดั หรือแย้ง
กับพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทอ่ี อกโดยอาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถอื ว่าข้อ
ผูกพันส่วนทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมนัน้ มีผลผูกพันคูส่ ญ
ั ญา
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในเรือ่ งทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญต้องได้รบั มติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ เรื่องที่
กระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกาหนดเกีย่ วกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
(ข) ข้อกาหนดเกีย่ วกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทน. 19/2554
(ค) ข้อกาหนดเกีย่ วกับการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
(ง) ข้อกาหนดเกีย่ วกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และ
ข้อกาหนดเกีย่ วกับการแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรือ่ งใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรือ่ งทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
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การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มผี ลผูกพันเมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ อื
หน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันให้มสี าระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยได้รบั มติโดยเสียงข้างมากหรือ
มติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ แู ลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันไม่วา่ กรณีใด
ต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชือ่ โดยบุคคลผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ แู ลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ ประทับตรา
บริษทั (ถ้ามี) บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดให้มขี อ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวมเพือ่ ให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันพร้อมทัง้ เหตุผลและความจาเป็ นให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนพร้อมกับการส่ง
รายงานประจาปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
22. การเลิ กกองทุนรวม :
22.1. เงือ่ นไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี้
(1) จานวนผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวน
เกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ ในกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนรวมทีม่ กี าหนด
ระยะเวลาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้
พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึง่ กองทุนรวมเปิ ดให้รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนเท่านัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือ่ โดยสุจริต
และสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สนิ คงเหลือทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจาก
การขายคืนนัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวม
ฟี ดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทเี อฟ
(3) บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเลิกกองทุนรวมเปิ ดตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในข้อ 22.2 เมือ่ ปรากฏข้อเท็จจริงที่
บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชือ่ โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.
(2) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้ นี้ ให้นาความในข้อ (2) วรรคสองมา
ใช้บงั คับโดยอนุโลม
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพือ่ การเลีย้ งชีพ
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22.1.2 เมือ่ สานักงานมีคาสังเลิ
่ กกองทุนรวมตามแห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเมือ่ สานักงานมีคาสังเพิ
่ กถอน
การอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
เพือ่ ผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
22.1.3 เมือ่ การอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นอันสิน้ สุดลงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตัง้ กองทุนรวมเพือ่ ผู้
ลงทุนทัวไปและเพื
่
อ่ ผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
22.1.4 เมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วย
22.1.5 สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทป่ี รากฎเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) มีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือข้อผูกพันทีข่ ดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ
กฎ หรือคาสังที
่ อ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษทั จัดการกองทุนรวมมิได้ปฎิบตั หิ รือดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนทัวไปตามที
่
ก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช้ วนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในกรณีทส่ี านักงานสังเพิ
่ กถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการให้มกี ารเลิกกองทุนรวมทันที
22.2. การดาเนินการของบริษทั จัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้เพือ่ เลิกกองทุน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพิจารณาผ่อนผัน หรือสังการให้
่
บริษทั
จัดการปฏิบตั เิ ป็ นอย่างอื่น
1. ยุตกิ ารรับคาสังซื
่ อ้ และคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1
2. แจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทราบภายใน 3 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1 โดยวิธกี ารดังนี้
(ก) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี อ่ื อยูใ่ นทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่ หี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
(ข) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อมูลทีแ่ จ้งให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบ ต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังนี้
(1) บลจ. จะดาเนินการโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ อื หน่วยไปยังกองทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดในข้อผูกพันโดยไม่
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยจากผูถ้ อื หน่วย
(2) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพอื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถ้ อื หน่วยสามารถแจ้งต่อบริษทั
จัดการเพือ่ โอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพอื่นทีผ่ ถู้ อื หน่วยกาหนดและผูถ้ อื หน่วยจะได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียม
การขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยเมื่อเป็ นไปตามเงือ่ นไขโดยครบถ้วนดังนี้
(2.1) เป็ นการโอนย้ายตามคาสังของผู
่
ถ้ อื หน่วยเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษทั จัดการเดียวกัน
(2.2) เป็ นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ทัง้ นี้ ในการกาหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษทั จัดการต้อง
คานึงถึงระยะเวลาทีผ่ ถู้ อื หน่วยจะสามารถดาเนินการเพือ่ แจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
3. บริษทั จัดการกองทุนรวมจะดาเนินการโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพอื่นตามดุลยพินิจของ
บริษทั จัดการโดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพอื่นทีม่ นี โยบายการลงทุน หรือความเสีย่ งทีใ่ กล้เคียงกับกองทุนรวมเพือ่
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การเลีย้ งชีพเดิม หรือโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพทีม่ คี วามเสีย่ งต่าสุดโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนจากผูถ้ อื หน่วย
4. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพอื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถ้ อื หน่วยสามารถแจ้งต่อ
บริษทั จัดการกองทุนรวมเพือ่ โอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพอื่นทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนกาหนด และผูถ้ อื หน่วยจะ
ได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไขโดยครบถ้วนดังนี้
4.1 เป็ นการโอนย้ายตามคาสังของผู
่
ถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพอื่นทีอ่ ยูภ่ ายใต้การ
จัดการของบริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกัน
4.2 เป็ นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมกาหนด ทัง้ นี้ ในการกาหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษทั
จัดการกองทุนรวมต้องคานึงถึงระยะเวลาทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจะสามารถดาเนินการเพือ่ แจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
5. จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยูข่ องกองทุนรวมดังกล่าวเพือ่ รวบรวมเงินและดาเนินการโอนย้ายการลงทุนภายใน 5 วันทา
การนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามเงือ่ นไขการเลิกโครงการ
6. รวบรวมเงินทีไ่ ด้จากการดาเนินการตาม 5. ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1
7. ดาเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชกั ช้า
เมือ่ ได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้ถอื ว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมนัน้
ในกรณีทป่ี รากฏว่ากองทุนเปิ ดมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทจ่ี ะต้องดาเนินการเพือ่ เลิกกองทุนเปิ ดตามข้อ “การเลิกโครงการ
จัดการกองทุนรวม” ให้บริษทั จัดการได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ใิ นเรือ่ งดังต่อไปนี้ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิม่ เติม บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
(1) การจัดทาและจัดส่งหนังสือชีช้ วนใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏ
เหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งหนังสือชีช้ วน
(2) การจัดทาและจัดส่งรายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(3) การจัดทารายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration)ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” นับตัง้ แต่
วันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือ
ในวันทีค่ รบกาหนดจัดส่งรายงาน
(4) การจัดทารายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดส่ง
รายงาน
(5) การจัดทาและจัดส่งรายงานเพือ่ แสดงข้อมูลตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏเหตุการณ์
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(6) การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามข้อ “วิธกี ารคานวณ
กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุ
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ “วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
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ข้อผูกพัน
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิ กกองทุน :
บริษทั จัดการจะจัดให้มกี ารชาระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทาหน้าทีร่ วบรวม และ
แจกจ่ายทรัพย์สนิ ทีค่ งเหลือจากการชาระหนี้สนิ ของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ ทาการอย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพือ่ ชาระบัญชี
กองทุนให้เสร็จสิน้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนใน
การชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมและผูช้ าระบัญชีจะดาเนินการเฉลีย่ เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตาม
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่าทีค่ งเหลืออยูต่ ามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ณ วันเลิกโครงการ
เมือ่ ได้ชาระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สนิ คงค้างอยูใ่ ห้ผชู้ าระบัญชีจดั การโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ตกเป็ นกรรมสิทธิของ
์
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่าง
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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