หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล คอมมอดิ ตี้
Principal Global Commodities Fund (PRINCIPAL GCF)
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้ อน
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เนื่ องจากกองทุ นมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุ นอาจมีความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้ รบั กาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนตา่ กว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
กองทุนรวมที่ มี ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผู้ลงทุ นที่ มี ความต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการ
ลงทุนได้มากกว่าผู้ลงทุนทัวไป
่
กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล คอมมอดิ ตี้ เข้าลงทุนในกองทุน Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund (กองทุนหลัก)
เป็ นกองทุ นรวมที่ มีนโยบายหลักในการลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารทุ นที่ มีการดาเนิ นการด้วยวิ ธีการใดๆ เพื่อสร้างผลการดาเนิ นงานของ
กองทุนรวมให้มีมูลค่าใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุน
รวมทัวไป
่ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสิ นใจลงทุนด้วย
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล โกลบอล คอมมอดิ ตี้ อาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงอาจทาให้กองทุนรวมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
สกุลเงิ นที่ กองทุนรวมไปลงทุน บริ ษัทจัดการอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อเป็ นเครื่องมือในการป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของ
กองทุน (Hedging) โดยอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนอัตราส่วนตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน ทัง้ นี้ กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนทัง้ จานวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนตา่ กว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
การลงทุนในหน่ วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบั เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้ อยกว่าเงิ นลงทุน
เริ่ มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุน ควรลงทุนในกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล คอมมอดิ ตี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนได้
ในเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ในกรณี ที่กองทุนนี้ ไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สานักงานกาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่มีคาสัง่
ไว้
กองทุนนี้ มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคาแนะนาเพิ่มเติ มจากเจ้าหน้ าที่ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจลักษณะกองทุนและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิ งในอนาคต และเมื่อมี
ข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดาเนิ นการตามคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงั ่ ซื้อ หรือสังสั
่ บเปลี่ยนของบุคคลใดหรื อกลุ่ม
บุคคลใดที่ทาให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
การพิ จารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิ ได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้รบั รองถึงความถูกต้องของ
ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
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หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิล โกลบอล คอมมอดิ ตี้

จัดตัง้ และจัดการโดย
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิล จากัด
เสนอขายต่อผูล้ งทุนทั ่วไป

วันและเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุน
ในวันและเวลาทาการถึง 15.30 น.

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่ วยลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้

ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
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ป้ องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
ตามดุลยพินิจของ
ผู้จดั การกองทุน
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล คอมมอดิ ตี้
คาจากัดความ :
เป็ นไปตามประกาศ
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1 ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)
: กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี
1.2 ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)
: Principal Global Commodities Fund
1.3 ชื่อย่อ
: PRINCIPAL GCF
1.4 ประเภทโครงการ
: กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทการขาย
: ขายหลายครัง้
1.6. การกาหนดอายุโครงการ
: ไม่กาหนด
1.7. อายุโครงการ
: ไม่กาหนด
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : ไม่กาหนด
1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ)
: ไม่กาหนด
1.10. ลักษณะโครงการ
: กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่
1.11. ลักษณะการเสนอขาย
: เสนอขายในไทย
2. จานวนเงิ นทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอ
ขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ
: 3,000,000,000 บาท
2.1.1. จานวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 1,000,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) : ไม่กาหนด
2.3. มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย
: 10 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน
: 300,000,000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายครัง้ แรก : 10 บาท
2.6. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก
: 1,000.00 บาท
2.7. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ ถัดไป : ไม่กาหนด
2.8. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน
: ไม่กาหนด
2.9. จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน : ไม่กาหนด
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า : ไม่กาหนด
2.11. จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า : ไม่กาหนด
2.12. รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นจานวนมูลค่าขัน้ ต่าตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) ให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อ
หรือสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคต เพื่อ
เป็ นการอานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุน
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ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการลดหรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่าของการทารายการสั ่งซื้อและ/
หรือขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยแล้ว เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขาย
หรือบริการต่าง ๆ หรือ ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึน้ อยู่กับดุลย
พินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และ/หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิ ดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิ เศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการมีวตั ถุประสงค์ในการระดมทุนจากผูล้ งทุนเพื่อนาไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศเพียง
กองทุ น เดีย ว (Feeder Fund) และเป็ น การตอบสนองผู้ล งทุ น ที่ ต้อ งการกระจายการลงทุ น ไปยัง ต่ างประเทศ ที่
มุ่งหวังผลตอบแทนที่ เหมาะสมจากการลงทุน ในกองทุ นรวมที่ลงทุ นในหน่ วยลงทุ นของกองทุ นต่ างประเทศที่มี
นโยบายสร้างผลการดาเนิ น งานของกองทุน ให้ใกล้ เคีย งกับผลตอบแทนจากการลงทุ น ในดัชนี สิน ค้าโภคภัณ ฑ์
(Commodity Index) โดยตรง ทัง้ นี้ กองทุ น จะลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ต่ างประเทศเพี ยงกองทุ น เดี ย ว
(Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญ ชีไ ม่ต่ ากว่ าร้อยละ 80 ของมู ลค่ าทรัพ ย์สินสุ ทธิของกองทุน และลงทุ น ใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ทรัพย์สนิ ทางเลือก
3.3 ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิรก์ (LUXEMBOURG)
3.4 ประเภทกองทุนตามการ ลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่ งทุนแบบมีความเสีย่ งทัง้ ในและต่างประเทศ
การกาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
3.5 นโยบายกู้ยมื (ถ้ามี) : ไม่กาหนด
3.6 การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเสีย่ ง (Hedging)
3.7 การลงทุนในตราสารทีม่ ีสญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ
- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund.
(“กองทุนหลัก”) เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุนหลัก
มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีช้วี ดั (Passive Management/Index Tracking)
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3.9 ดัชนีช้วี ดั /อ้างอิง (Benchmark) :
1) ดัชนี ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Total Return ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกัน
ความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ประมาณร้อยละ 85
2) ดัชนี ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Total Return ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15
*มีผลตัง้ แต่ 4 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม
ซึ่ง อยู่ ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุ น ที่กาหนด โดยบริษัท จัดการจะเปิ ดเผยข้อ มู ลและแจ้ง ให้ผู้ลงทุ น ทราบ
ล่ว งหน้ าอย่ างชัดเจนถึง วัน ที่มีการเปลี่ย นแปลงตัวชี้ว ัดค่ าอธิบายเกี่ยวกับตัว ชี้วดั และเหตุ ผ ลในการเปลี่ย น
ตัวชี้วดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ต ามในกรณี การเปลี่ยนแปลงตัวชี้ว ัดเพื่ อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกาหนดของส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการ
วัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการใช้เปรีย บเทียบในกรณีที่ผอู้ อกตัว
ดัช นี ข องตัว ชี้ว ัดไม่ ได้จ ัดท าหรือ เปิ ดเผยข้อ มู ล /อัต ราดัง กล่ าวอีกต่ อ ไป โดยบริษั ท บริษั ท จัดการจะแจ้ง การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่ านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10.ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11.รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
1) กองทุนมีนโยบายที่จะนาเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการจาหน่ ายหน่ วยลงทุนไปลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน
ในต่ างประเทศเพี ย งกองทุ น เดีย ว ได้ แ ก่ กองทุ น Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta
UCITS Fund (กองทุ น หลัก) โดยเฉลี่ย ในรอบปี บัญ ชีไม่ น้ อ ยกว่าร้ อ ยละ 80 ของมู ลค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิข อง
กองทุน (Feeder Fund) ซึ่งกองทุนจดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศลักเซมเบอร์ก และอยู่ ภายใต้บ ริษัทจัดการ
Lumyna Investments Limited
กองทุนหลักจะบริหารแบบเชิงรับ (Passive Management) โดยมุ่งลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนเป็ นไปตามดัชนี
อ้ างอิ ง ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Index Total Return (“ดัช นี อ้ างอิ ง ”) ซึ่ ง ท าให้ ผ ลการ
ดาเนินงานอาจเป็ นบวกหรือลบก็ได้ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์การลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนใน
- ธุรกรรมทางการเงินเพื่อให้เกิดดอกเบี้ย
- สัญญาสวอปกับสถาบันชัน้ นา ซึ่งทาหน้าที่เป็ นคู่ สญ
ั ญาอนุ พนั ธ์ OTC เพื่อให้ผลตอบแทนเป็ นไปตาม
ดัชนีอ้างอิง
2) นอกจากการลงทุนในต่างประเทศในกองทุนหลัก บริษั ทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหน่ วย private equity
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรั พย์สินอื่นหรือการหาดอกผล
โดยวิธอี ่นื ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อรักษาสภาพ
คล่องของกองทุน บริษทั จัดการยังอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็ นการป้ องกันความเสีย่ งจากการลงทุนด้วย
3) ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักดังกล่าวนัน้
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรือไม่สามารถลงทุนในกองทุนดังกล่าวต่อไปได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธินาเงินไป
ลงทุน ในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื่นที่มนี โยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เฉพาะ
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กรณีที่บริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุนเป็ นหลัก และเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ โดยไม่ถอื ว่าลงทุนผิดวัตถุประสงค์ของโครงการ
4) ในส่วนของการลงทุน ในต่ างประเทศกองทุน อาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้ อ งกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ย น (Hedging) โดยขึ้น อยู่กับดุ ลยพินิจ ของผู้จดั การกองทุน ซึ่งพิจารณาจาก
สภาวะของตลาดการเงิน ในขณะนั น้ และปั จ จัย อื่น ที่เกี่ย วข้อ ง เช่ น ทิศทางของค่ าเงิน , ค่ าใช้จ่ ายในการ
ป้ อ งกัน ความเสี่ย ง เป็ น ต้ น อย่ างไรก็ตามหากผู้จ ัดการกองทุ น พิจารณาว่า การป้ องกัน ความเสี่ยงอัต รา
แลกเปลี่ยนอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถอื หน่วย หรือทาให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รบั
ผูจ้ ดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จ ะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่ วยลงทุนของกองทุนหลัก (classes หรือ
sub-classes) หรือ ขอสงวนสิท ธิใ นการเปลี่ย นแปลงกองทุ น รวมต่ างประเทศที่ล งทุ น ต่ างไปจากที่ร ะบุ ใ น
รายละเอียดโครงการกองทุน นี้โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศที่พิจารณา
เลือกทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ ทัง้ นี้
โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษทั จัดการจะมีหนังสือแจ้งให้ผถู้ ือ
หน่ ว ยลงทุ นทราบล่ว งหน้ าเป็ นเวลาไม่ น้อยกว่า 30 วัน ก่อ นที่จะนาเงินไปลงทุ นในกองทุ นหลัก (classes
หรือ sub-classes) หรือ กองทุ นรวมต่ างประเทศอื่น อย่ างไรก็ต ามหากบริษั ท จัดการไม่ สามารถลงทุ น ใน
กองทุนหลัก (classes หรือ sub-classes) หรือกองทุนต่างประเทศทีม่ นี โยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ บริษัท จัดการอาจยกเลิกกองทุ น หรือดาเนิ น การขอมติจ ากผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น เพื่อ เปลี่ย นแปลง
นโยบายการลงทุนก็ได้
ในกรณีการดาเนินการดังกล่าวทาให้การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน บริษทั จัดการจะดาเนินการตามหัวข้อ “อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม” ส่วนที่ 6: การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุนรวม
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะนาเงินลงทุนบางส่วนหรือทัง้ หมดมาลงทุนในประเทศไทย ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์
ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีทมี่ ีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีทมี่ กี ารเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด
หรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทาให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฎิบตั ิ หรือกรณีอ่นื
ใดทีเ่ กิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศทีเ่ กี่ยวข้อง หรือ
เกิดภาวะสงคราม เป็ นต้น
เงื่อนไขอื่นๆ
ในกรณีที่กองทุนรวมหน่ วยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทาง*หากเกิดเหตุการณ์ที่กองทุนปลายทาง มี
การลดลงในลักษณะใดดังนี้
(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่ วงระยะเวลา 5 วันท าการใดติดต่ อกันคิดเป็ นจ านวน > 2/3 ของ NAV
ของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที่กองทุ นปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สนิ สุท ธิลดลงในลักษณะดังกล่าวข้างต้น บริษัท จัดการดาเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
(1) แจ้ง เหตุ ที่กองทุ น ปลายทางมีมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน ลดลง พร้อ มแนวทางการด าเนิ น การของ บลจ. โดย
คานึงถึงประโยชน์ ที่ดที ี่สุดของผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยรวมให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือ
หน่ วยลงทุนทราบภายใน 3 วัน ทาการนั บแต่วนั ที่มีการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฎ
เหตุ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี
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(2) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผทู้ ี่สนใจจะ
ลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการให้
บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวด้วย
(3) ปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่มีการเปิ ดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางทีป่ รากฏเหตุ
(4) รายงานผลการดาเนิ นการให้สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน ท าการนับ แต่ วนั ที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ทัง้ นี้ ระยะเวลาในการดาเนินการตามข้อ (2) บริษทั จัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
*กองทุนปลายทาง หมายถึง กองทุนที่กองทุนหน่ วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์ไปลงทุน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี้
(1) เป็ นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงกองทุนที่มี
ลักษณะเป็ นการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุน ไม่ว่าจะจัดตัง้ ขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
และไม่ ว่ากองทุ นดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรู ปบริษัท ทรัสต์ หรือ รูปแบบอื่น ใด เช่ น กองทุน อสัง หาริม ทรัพ ย์
ต่างประเทศ (REIT) หรือโครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) เป็ นต้น
(2) เป็ นกองทุนทีก่ องทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของ NAVของกองทุนตาม (1) นัน้
รายละเอียดกองทุนหลัก
กองทุนหลักทีก่ องทุนลงทุน คือ Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund มี
รายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อกองทุน
: Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund
Share Class
: USD C (Acc)
ประเภท
: กองทุนทรัพย์สนิ ทางเลือก
อายุโครงการ
: ไม่กาหนด
วันจัดตัง้ กองทุน
: 24 กันยายน 2550
ประเทศทีจ่ ดทะเบียน : ลักเซมเบอร์ก
สกุลเงินของกองทุน : USD
วันทาการซื้อขาย
: ทุกวันทาการซื้อขายของกองทุนหลัก
การจ่ายปั นผล
: ไม่จ่าย
บริษทั จัดการ
: Lumyna Investments Limited
ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน : State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
: กองทุนจะบริหารแบบเชิงรับ (Passive Management) โดยมุ่งลงทุน
เพื่อให้ผลตอบแทนเป็ นไปตามดัชนีอ้างอิง ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Index Total Return
(“ดัชนีอ้างอิง”) ซึ่งทาให้ผลการดาเนินงานอาจเป็ นบวกหรือลบก็ได้
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์การลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนใน
- ธุรกรรมทางการเงินเพื่อให้เกิดดอกเบี้ย
- สัญญาสวอปกับสถาบันชัน้ นา ซึ่งทาหน้าทีเ่ ป็ นคู่สญ
ั ญาอนุพนั ธ์ OTC เพื่อให้ผลตอบแทนเป็ นไปตามดัชนี
อ้างอิง
โดยผูจ้ ดั การกองทุนจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ทเี่ หมาะสม ซึ่งไม่จากัดเพียง
- การลงทุนใน Reverse Repurchase Agreement ซึ่งกองทุน (ในฐานะผูซ้ ้อื ) จะซื้อหลักทรัพย์จากสถาบัน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี
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ชัน้ นา (ในฐานะผูข้ าย) โดยมีขอ้ ผูกมัดให้ผขู้ ายรับซื้อคืน ณ วันทีแ่ ละราคาทีต่ กลงกันไว้ตามสัญญา
- ลงทุนในหลักทรัพย์ทเี่ ปลี่ยนมือได้ (Transferable Securities) และ/หรือหน่วย CIS และสัญญาอนุพนั ธ์
OTC (OTC Derivative) เช่น Total Return Swap
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการสั ่งซื้อหน่วยลงทุน (Entry Charge): ไม่เกิน 5.00%
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge): ไม่เกิน 3.00%
Ongoing Charge: 1.95% ต่อปี
หมายเหตุ: กองทุนหลักอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิม่ เติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนได้
ตัวชี้วดั (benchmark) : ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Index Total Return
Bloomberg ticker
: MLEBC02
ISIN
: LU1042052834
ดูขอ้ มูลกองทุนหลักเพิม่ เติมได้ที่ https://www.lumyna.com/fr-en/retail/literature-library/#
ดัชนี ICE BofAML Commodity index eXtra 03 total return Index
ดัช นี ICE BofAML Commodity index eXtra 03 total return Index เป็ น ดัชนี ที่สะท้อ นผลการดาเนิน งาน
ของตะกร้าสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย 6 หมวดหลัก ได้แก่ พลังงาน โลหะอุ ตสาหกรรม โลหะมีค่า
ธัญพืช สินค้าการเกษตร และปศุสตั ว์ โดยจะมีการปรับน้าหนักเป็ นรายปี ดัชนีฯ ICE BofAML Commodity
index eXtra 03 total return Index เป็ นดั ช นี ที่ ไ ด้ ร ับ การปรับ ปรุ ง มาจาก ดัช นี ICE BofA Commodity
index eXtra (MLCX) ซึ่งมีส่วนประกอบเดียวกัน แต่มนี ้าหนักแตกต่างกัน
ผู้ ที่ ดู แ ลและเผยแพร่ ดัช นี นี้ ไ ด้ แ ก่ ICE Data Indices,LLC (“Index Publisher”) ทัง้ นี้ สามารถดู ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับดัชนีอ้างอิงเพิม่ เติมได้จาก https://indices.theice.com/publications/showPublications
ข้อความในส่วนกองทุนหลักได้ถูกเลือกมาเฉพาะส่วนที่สาคัญซึ่งแปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้ กรณีที่
มีความไม่สอดคล้องหรือแตกต่างกับทางต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถอื ตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ
ของกองทุ น หลักได้ หรือ ในกรณี ที่กองทุ น หลักมีการเปลี่ย นแปลงข้อมู ล ต่ างๆ หรือ มีการแก้ ไขเพิ่ม เติม
โครงการจัด การ บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะแก้ ไ ข/เพิ่ ม เติ ม /เปลี่ ย น แปลงให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ย นแปลงของกองทุ นหลักโดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่ วยลงทุน ทราบตามที่ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี้ หากข้อมูล ที่มีการแก้ไขไม่ มีผ ลกระทบ
อย่างมีนัยสาคัญ บริษัทจัดการจะทาการแก้ไขข้อมูลและแจ้ง ให้ผู้ถือหน่วยทราบทางหนังสีอชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสาคัญ และเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
3.12 รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ
ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
3.13 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ที่จะลงทุน
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศ
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
เป็ นไปตามประกาศ และมีการลงทุนใน Structured Notes
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย CIS
เป็ นไปตามประกาศ โดยไม่ลงทุนในหน่วย infra และหน่วย Property
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ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) การลงทุนใน Reverse Repo
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Lending)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สนิ ประเภททองคาแท่ง (เฉพาะกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองคา)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 8 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย private equity
เป็ นไปตามประกาศ
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
เป็ นไปตามประกาศ และมีการลงทุนใน Structured Notes
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย CIS
เป็ นไปตามประกาศ โดยไม่ลงทุนในหน่วย infra และหน่วย Property
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สนิ ประเภททองคาแท่ง (เฉพาะกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองคา)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 8 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย private equity
เป็ นไปตามประกาศ
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม :
อัต ราส่ ว นการลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์ สิ น อื่ น เพื่ อ เป็ นทรัพ ย์ สิ น ของกองทุ น รวมในประเทศและ
ต่างประเทศ :
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (Single Entity Limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ประกาศกาหนด
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
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เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ประกาศกาหนด
ส่ว นที่ 3 : อัต ราส่ว นการลงทุ น ที่คานวณตามประเภททรัพ ย์ สิน (product limit) เฉพาะส่ วนที่ไ ม่เป็ น ไปตาม
ประกาศ
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุนหรือ Basel lll ทีม่ อี นั ดับ
ความน่ าเชื่อทีต่ วั ตราสารและ/หรือผูอ้ อกตราสารทีต่ ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)

อัตราส่วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 15%

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ประกาศกาหนด และ
ไม่ลงทุน หน่วย Property, หน่วย Infra
ส่วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนขาดคุณสมบัตหิ รือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ประกาศกาหนด
ส่วนที่ 6 : การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ประกาศกาหนด
4. การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิม่ เติม (การแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน) : ไม่มี
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก : 5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- Internet
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษทั จัดการ หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนในอนาคต
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6.3. การสั ่งซื้อหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7. การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- Internet
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- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษทั จัดการ หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนในอนาคต
- หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7.3. วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รายละเอียดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
7.4.1 ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้ วันทาการทีร่ บั ซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็ นเกณฑ์ในการ
คานวณราคารับซื้อคืน โดยมูลค่าหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็ นมูลค่าและราคาทีไ่ ด้รบั
การรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
ทัง้ นี้ เนื่องจากความแตกต่างทางด้านเวลาของกองทุนในต่างประเทศที่กองทุนรวมไปลงทุน ดังนัน้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ราคาขาย และราคารับซื้อคืนทุกสิน้ วันทาการภายใน
2 วันทาการถัดไป และบริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขาย และราคา
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ของวัน ทาการ ซื้อขายล่าสุดภายใน 3 วันท าการถัดไป ทัง้ นี้จะมีรายละเอียดตามที่
ระบุไว้ในข้อ “วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
7.4.2. วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7.4.2.1. วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ก) ขัน้ ตอนและวิธกี าร
(1) ผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น ที่ประสงค์ จะขายคื น หน่ ว ยลงทุ น สามารถติดต่อ ขายคืนได้ที่บริษัท
จัดการ หรือ ผู้ส นั บสนุ น การขายหรือ รับซื้อ คืน ได้ทุ กวัน ท าการ ในเวลา 8.30 น. ถึ ง
15.30 น. โดยต้องกรอกข้อความในใบคาสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุน โดยระบุรายละเอีย ด
และความจานงให้ครบถ้วนชัดเจน และจะต้องระบุจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขาย
คืน หรือระบุจานวนเงินทีต่ ้องการได้รบั จากการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง
(2) ผู้ข ายคืน ที่ไ ด้ท าการยื่น แสดงความจ านงในการขายคื น หน่ ว ยลงทุ น แล้ ว จะท าการ
ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทัง้ นี้ เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ ซึ่ง
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจในการพิจารณาของบริษทั จัดการเป็ นรายกรณี
(3) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถอื หน่ วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องแสดงบัตร
ประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดง
ตนอื่นใดทีบ่ ริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อ
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คืน (ถ้ามี) สาหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงถึงเอกสารสาคัญ ที่
แสดงถึงการทานิตกิ รรมในนามของนิตบิ ุคคลนัน้ ด้วย
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนระบุจานวนหน่ วยลงทุน และ/หรือจานวนเงินที่ต้องการขาย
คืนในใบคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน มากกว่ าจานวนหน่ วยลงทุ นและ/หรือจานวนเงิน ที่
ปรากฏในบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุน หรือ
ขายแล้วทาให้คงเหลือต่ากว่าจานวนที่ตามเงื่อนไขกองทุนกาหนด บริษทั จัดการจะถือ
ว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมด เท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(5) ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ส่งคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือ
หน่ วยลงทุนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับ สนุ นการ
ขายหรือ รับ ซื้ อ คื น ทางโทรสาร และ/หรือ ช่ อ งทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ที่ ส ามารถยื น ยัน
แหล่งทีม่ าได้ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษทั จัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่มีการส่งคาสั ่งขายคืนหน่ วย
ลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื นัน้ ทัง้ นี้ หากปรากฎในภายหลัง
ว่าข้อความหรือข้อมูล ตามเอกสารที่ได้รบั และเอกสารต้ นฉบับไม่ ตรงกัน หรือ บริษัท
จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รบั เอกสารต้นฉบับ และบริษทั จัดการ
หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้ดาเนินการตามข้อมูลที่ได้ร บั ทางโทรสารและ/
หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื นัน้ แล้ว บริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบในการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทาง
โทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื นัน้ แล้ว
ทัง้ นี้ หากข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ได้รบั การแก้ไขหรือยืนยันจากผู้
ถือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนสงวนสิทธิที่จะไม่
รับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
(6) นายทะเบียนหน่ วยลงทุน ซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษัท จัดการจะส่ง “หนั งสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี /และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่ง
ไม่จ ากัดรู ปแบบและวิธีการอัน สามารถเป็ น หลักฐานยืน ยัน การท ารายการสั ่งซื้อ ขาย
หน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ” ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัด
จากวันรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผู้ประกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
และผูป้ ระกอบธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
7.4.2.2. วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษทั จัดการ
ก) ขัน้ ตอนและวิธกี าร
(1) ผู้ที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุ นผ่ านบริการซื้อขายหน่ ว ยลงทุ น ผ่า นระบบโทรศัพ ท์
อัตโนมัตขิ องบริษทั จัดการ จะต้ องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัท
จัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษทั จัดการ หรือ
ผู้ส นั บสนุ น การขายหรือรับ ซื้อ คืน พร้อ มสาเนาบัต รประชาชน หลังจากนั น้ บริษัท จะ
จัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีข่ อใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
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และ/หรือ วิธีก ารอื่น ใดที่ บ ริษั ท จัด การก าหนดและเห็ น ว่ าเหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่ อ
ประโยชน์ของผูจ้ องซื้อ
(2) ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนจะท าการขายคืนหน่ วยลงทุน ผ่านบริการซื้อ ขายหน่ วยลงทุ นทาง
โทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษทั จัดการทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 02-6869595
(3) ในกรณีที่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนระบุจานวนหน่ วยลงทุน และ/หรือจานวนเงินทีต่ ้องการขายคืน
มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจานวนเงินทีป่ รากฏในบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุ นที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่ ว ยลงทุน บริษัท จัดการจะถื อว่าผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น
ประสงค์ จ ะขายคืน หน่ วยลงทุ น ทัง้ หมดเท่ าที่ป รากฏอยู่ ใ นรายการที่บัน ทึ กโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(4) นายทะเบียนหน่ วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรอง
สิท ธิในหน่ วยลงทุ น และ/หรือ เอกสาร/ข้อความใดซึ่ งไม่ จากัดรู ปแบบและวิ ธีการอัน
สามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ั ่งซื้อ
หน่ วยลงทุ นภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันทารายการขายคืนหน่ วย
ลงทุ น นั ้น โดยมิ ใ ห้ นั บ รวมวัน หยุ ด ท าการของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ การจัด การกองทุ น
ต่างประเทศทีม่ ีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบ
ธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
ข) เงื่อนไขการใช้บริการ
(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อ งโทรสารของผู้ขายคืน หน่ วยลงทุ น เป็ นเพีย ง
เอกสารการบันทึกรายการเท่ านั น้ ไม่ ใช่ห ลักฐานการท ารายการอย่ างสมบู รณ์ บริษัท
จัด การจะถือ หลัก ฐานที่ ปรากฏอยู่ กับ บริ ษัท จัด การเป็ นหลักฐานในการท ารายการที่
สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(2) การขายคืนหน่ วยลงทุ นผ่านบริการซื้อขายหน่ วยลงทุนทางโทรศัพท์อตั โนมัติ หากเกิด
ข้อ ผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัท จัดการจะดาเนิ น การตรวจสอบและแก้ ไ ข
ข้อ ผิดพลาดดังกล่ าวให้แ ล้ วเสร็จ ภายใน 30 วัน นั บจากวัน ที่ได้รบั แจ้งจากผู้ ถือหน่ ว ย
ลงทุน
7.4.2.3. วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
ก) ขัน้ ตอนและวิธกี าร
(1) ผู้ที่ป ระสงค์ จ ะขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ทางอิน เทอร์ เน็ ต ของบริษัท จัดการ จะต้ อ งกรอก
แบบฟอร์ ม ขอใช้บริการผ่ านเว็บไซด์ ข องบริษัท จัดการ www.principal.th หรือ ติดต่ อ
ขอรับ แบบฟอร์ ม ดัง กล่ าวได้ที่บริ ษั ท จัดการ หรือ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับซื้อ คื น
พร้อมสาเนาบัตรประชาชน หลังจากนัน้ บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือ
หน่ วยลงทุ น ที่ข อใช้บริการทางไปรษณี ย์ ล งทะเบีย น และ/หรือวิธีการอื่น ใดที่บริษั ท
จัดการกาหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ
(2) ในการเข้ามาใช้บริการซื้อขายหน่ วยลงทุ นทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการครัง้ แรก
ระบบจะให้ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ท าการเปลี่ย นแปลงรหัส ผ่ านที่ไ ด้รบั เป็ น รหัส ผ่ านใหม่
เสียก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้
(3) ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น จะท าการขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ผ่ านบริการซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ทาง
อิน เทอร์ เน็ ต ของบริษั ท จัด การได้โ ดยเข้ า สู่ ร ะบบการซื้อ ขายโดยผ่ านทางเว็บ ไซต์
“www.principal.th” ของบริษทั จัดการ
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(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนระบุจานวนหน่ วยลงทุน และ/หรือจานวนเงินที่ต้องการขาย
คืนมากกว่าจานวนหน่ วยลงทุนและ/หรือจานวนเงินที่ปรากฏในบัญ ชีกองทุนของผู้ถือ
หน่ วยลงทุน ที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุน บริษัท จัดการจะถือว่ าผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(5) นายทะเบียนหน่ วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัด ส่งหนังสือรับรอง
สิท ธิในหน่ วยลงทุ น และ/หรือ เอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่ จากัดรู ปแบบและวิธีการอัน
สามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการซื้อขายหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อ
หน่ วยลงทุน ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวัน ทารายการขายคืนหน่ วย
ลงทุ น นั ้น โดยมิ ใ ห้ นั บ รวมวั น หยุ ด ท าการของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ การจัด การกองทุ น
ต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบ
ธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
ข) เงื่อนไขการใช้บริการ
(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ ของผู้ส ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ นเป็ นเพีย ง
เอกสารการบันทึกรายการเท่านั น้ ไม่ ใช่ห ลักฐานการทารายการอย่างสมบู รณ์ บริษัท
จัดการจะถือ หลักฐานที่ปรากฏอยู่ กับบริษัท จัดการเป็ น หลักฐานในการท ารายการที่
สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(2) การขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ผ่ านบริก ารซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ทางอิ น เทอร์ เน็ ต หากเกิ ด
ข้อ ผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัท จัดการจะดาเนิน การตรวจสอบและแก้ไ ข
ข้อผิดพลาดดังกล่ าวให้แล้ว เสร็ จภายใน 30 วัน นับจากวัน ที่ได้รบั แจ้ง จากผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุน
7.4.3 การชาระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดาเนินการหรือมอบหมายให้นายทะเบียนหน่ วยลงทุนชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทาการถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท า
การของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา โดย
นาฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะระบุช่อื ผูถ้ อื หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนาส่งโดย
นายทะเบียนหน่ วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์
(2) สิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในการขายคืนหน่ วยลงทุน จะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการสั ่งขายหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
(3) บริษัทจัดการจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนทีร่ บั ซื้อคืนในวันทาการถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทาการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
การขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ว่ากระทาผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถอื
เป็ นรายการของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ สาหรับการทารายการขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น.
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ในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรือในวันหยุดทาการ ให้ถอื เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขาย
ถัดไป
ในกรณีที่บริษทั จัดการกองทุนรวมจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้
แตกต่างจากทีก่ าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็ นการชัวคราว
่
อันเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผูใ้ ห้บริการตามทีส่ านักงานกาหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าทีม่ คี วามจาเป็ น
ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
7.9. รายละเอียดเพิม่ เติม :
เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
1 กรณีหยุดรับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(1) กรณีทเี่ อกสารหลักฐานการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณี ที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ทาการขายคืนหน่ วยลงทุ นยังมิได้นาส่งเอกสารหลักฐานต่างๆที่ใช้เปิ ดบัญชีจ น
ครบถ้ ว น ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น รายที่ ป ระสงค์ จ ะขายคื น หน่ ว ยลงทุ น จะต้ อ งน าส่ งเอกสารหลักฐานต่ า งๆ จน
ครบถ้วนก่อน จึงจะทาการขายคืนหน่วยลงทุนได้
2 บริษทั จัดการจะถือว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่ทาการขายคืนหน่ วยลงทุนได้ทาการศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบตั ิ
ตามนโยบาย รายละเอียด วิธกี ารเงื่อนไขต่างๆทีก่ าหนดในโครงการ
8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษทั จัดการ หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนในอนาคต
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
9. การชาระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิ น :
กรณีบริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อื่นแทน บริษทั จัดการจะกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการต่อไป โดยต้องได้รบั มติพเิ ศษให้ชาระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเป็ นเป็ นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินสดได้ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นนัน้
ไปชาระเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการ
(2) บริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
(3) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
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10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนที่ได้มคี าสั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อ ย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงิน
จากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท
จัดการ
(2) มีคาสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุน ไว้แล้วแต่ ในช่ว งระยะเวลาที่บริษัท จัดการยังไม่ได้ชาระเงิน ค่าขายคืนหน่ วยลงทุ น
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวไม่ ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ข้นึ ไปและคิดเป็ นอัต ราตัง้ แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับ
ซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั น้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ข้นึ ไป และคิด
เป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจ
เลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการถัดจากวันทีม่ คี าสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อน
ผัน จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ การผ่อ นผัน ดัง กล่ าวไม่ รวมกรณี ตาม (1) และบริษัทจัดการจะ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ประกาศการเลื่อ นกาหนดการช าระเงิน ค่าขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ณ ที่ท าการทุ กแห่ ง ของบริษัท จัดการและ
สถานที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุ นที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ นไว้แล้วให้ทราบถึง การเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี าร
ใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทัง้ แสดง
เหตุผลและหลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแ ลผลประโยชน์ใ ห้ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลัน โดย
บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงิน ค่าขายคืนหน่ วยลงทุนนัน้ หากถึงวันทาการ ซื้อขาย
หน่ วยลงทุนวันอื่น และมีผู้ถือหน่ วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ นอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนนัน้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะต้องชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ยงั ค้างอยู่ให้เสร็จ
สิ้นก่ อน แล้วจึงชาระเงิน ค่าขายคืนหน่ วยลงทุน แก่ ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นที่ส ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ นในวัน นัน้ ๆ
ต่อไป
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11. การไม่ขายไม่รบั ซื้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสัง่ :
11.1 บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืนหรือ
คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนได้ เฉพาะในกรณีทกี่ าหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
แก่ผลู้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทา
ดังต่อไปนี้
1. การกระทาทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสั ่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี านาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
(2) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการอันเนื่องมาจากการทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ น
ผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
(3) อยู่ระหว่างดาเนินการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 ในส่วนข้อผูกพัน
11.2 กาหนดให้บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณี
หนึ่งดังนี้ ทัง้ นี้ การระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผัน
เวลาดังกล่าวจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวมในกรณีทมี่ ีการระงับการซื้อขาย
หน่วยลงทุนตาม (ข) วรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบโดยทันที ทัง้ นี้ หากเป็ นการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 วันทาการ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาสั ่งการให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการโดยประการใด ๆ
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุน
รวม
(ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
เกิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ
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1. ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ทกี่ องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะใน
กรณีทกี่ องทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ทซี่ ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้อยละ 10
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
2. มีเหตุการณ์ทที่ าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
3. มีเหตุทที่ าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ
ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วย
แล้ว
11.3 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษทั จัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อ
คืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 11.1 (2) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผู้
ลงทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนพร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้สานักงาน
ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนหรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 11.1 (2) หรือข้อ 11.2 เกิน 1 วันทาการ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการ
ดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม
เปิ ด ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสั ่งซื้อ
หรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการเปิ ดรับ
คาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน”
ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืนหรือ
คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน บริษทั จัดการอาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
11.4 บริษทั จัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้วหรือหยุด
รับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ข้นึ ไป
และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะประกาศหยุดการ
ขายหน่วยลงทุน หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ
สถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
แจ้งให้ผทู้ ไี่ ด้มคี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
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เงื่อนไขอื่น ๆ
กรณี การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธกี าร และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก รวมถึงบริการใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า
15 วันก่อนวันทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
• หากข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้ง
ให้ผสู้ ั ่งซื้อทราบแต่ไม่ได้รบั การแก้ไขหรือยืนยันจากผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน บริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิม่ เติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคตโดยไม่ถอื
ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดทีจ่ ะกาหนดต่อไป
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. แล้ว
โดยจะติดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษทั จัดการ และผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
• ในกรณีทผี่ สู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ในวันทีส่ ั ่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษทั จัดการจะถือว่าผู้ส ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทาการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนใน
วันทาการทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ของสิน้ วันทาการทีเ่ รียกเก็บเงินได้
ในกรณีทเี่ ช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส้ ั ่งซื้อ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิ
ทีจ่ ะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อนัน้
• ในกรณีที่บริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทั จัดการ บริษทั จัดการสงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรร
หรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผซู้ ้อื หน่ วยทราบล่วงหน้า
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติม วิธกี ารชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ทัง้ นี้
เพื่อประโยชน์ของผูจ้ องซื้อ/ผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยจะทาการติดประกาศทีส่ านักงานของบริษทั
จัดการ และสานักงานสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณาปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วน ใน
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลทาให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วย
ลงทุนของโครงการตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั จากผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริง
หรือไม่ครบถ้วน
(3) กรณีบริษทั จัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ั ่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ น
การฟอกเงิน เป็ นต้น
(4) กรณีทปี่ รากฏเหตุการณ์ตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ ผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน” ข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ หรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” ข้อ
“การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน” หรือข้อ “วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและ
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ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(5) ในกรณีที่บริษทั จัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือกรณีทกี่ ารสั ่งซื้อ
หน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุน หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน หรือ ใน
กรณีทบี่ ริษทั จัดการเห็นว่าบริษทั จัดการไม่สามารถคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่าง
สมเหตุสมผลหรือเป็ นธรรม เป็ นต้น ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
และชื่อเสียง หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษทั จัดการเป็ นหลัก
(6) บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนชัวคราว
่
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามทีบ่ ริษทั
จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าและบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ก่อนวันดาเนินการทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ เว้นแต่กรณีทเี่ กิดจาก
ปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดย
ทันที
• หากข้อ มูลที่บริษัท จัดการ ได้รบั ไม่ชดั เจนหรือ ไม่ครบถ้ วน และบริษัท จัดการได้แจ้งให้ผู้จองซื้อ ทราบแต่
ไม่ได้ รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้จองซื้อ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่ดาเนินการเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่ วย
ลงทุนให้เว้นแต่บริษทั จัดการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร บริษัทจัดการกาหนดให้ผใู้ ช้สิทธิใน
ฐานะผู้ถอื หน่ วยลงทุนและเป็ นผูม้ ีสทิ ธิที่จะได้รบั เงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปั นผล รวมถึง
เงินทีไ่ ด้จากการขายคืนอัตโนมัติ (ถ้ามี) จะต้องเป็ นผูถ้ อื หน่วยที่มชี ่อื ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเท่ านัน้ ใน
กรณี ที่มีผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ นตัง้ แต่ 2 รายถือ หน่ วยลงทุ นร่วมกัน บริษัท จัดการจะดาเนิน การจดแจ้งชื่อผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ นทุ กรายนั น้ เป็ น ผู้ถือหน่ วยลงทุน ร่วมกันในทะเบียนผู้ถื อหน่ วยลงทุน (ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการอนุ มตั ิเปิ ดบัญชีร่วมข้างต้นได้ไม่เกิน 4 ราย) ซึ่งในกรณีดงั กล่าว บริษัทจัดการจะทาการ
โอนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนหรือเงินปั นผล รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนหน่ วยลงทุนอัต โนมัติ (ถ้ามี)
เข้าบัญ ชีเงิน ฝากตามที่ผู้ ถือหน่ วยลงทุน ทุกรายนั น้ ได้แ จ้งความประสงค์ ไว้แก่ บริษัทจัดการ ทัง้ นี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมตั ิการดาเนินการตามทีเ่ ห็นสมควร และเป็ นผูก้ าหนดขัน้ ตอนและหลักเกณฑ์
ของแต่ละกรณี
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร
• เนื่องจากความแตกต่างทางด้านเวลาของกองทุนในต่างประเทศที่กองทุนรวมไปลงทุน ดังนัน้ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ราคาขาย และราคารับซื้อคืนทุกสิน้ วันทาการภายใน 2 วัน
ทาการถัดไป และบริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื้อ
คืนหน่ วยลงทุนของวันทาการ ซื้อขายล่าสุดภายใน 3 วันทาการถัดไป ทัง้ นี้จะมีรายละเอียดตามทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ “วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณ และการประกาศมูล ค่าทรัพ ย์สิน สุทธิ มูล ค่าหน่ วยลงทุ น
และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
กรณี การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะหยุดรับคาสั ่งสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนเป็ นการชัวคราว
่
หรือถาวรก็ได้ ใน
กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคาสั ่งสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ หรือมีผลกระทบในทางที่ดี
ต่อกองทุนเปิ ดและผู้ถือหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิ ดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิ ดเผย ณ บริษัท
จัด การและส านั ก งานผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้ อ คื น ล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 วัน หรือ ประกาศผ่ า น
www.principal.th
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• บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิในการขยายเวลาในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ดังกล่าว ซึ่งบริษัท จัดการจะแจ้ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวต่อสานัก งาน ก.ล.ต.แล้ว
โดยจะติดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
• หากข้อมูลที่ได้รบั ไม่ช ดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้ง
ให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ได้รบั การแก้ไขหรือยืนยันจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รบั คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
เป็ นไปตามประกาศ
13. เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน
รวม บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตาม
จานวนทีถ่ อื อยู่
14. การจ่ายเงิ นปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
บริษทั จัดการจะดาเนินการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถอื หน่วยลงทุนจากการเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สุทธิจาก
การดาเนินงาน เมื่อกองทุนมีกาไรสะสมจนถึงงวดบัญชีทจี่ ะจ่ายเงินปั นผลนัน้ หรือมีการเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์
สุทธิจากการดาเนินงานในงวดบัญชีทจี่ ะจ่ายเงินปั นผลนัน้ (Realized Gain และ/หรือ Unrealized Gain) โดย
จะจ่ายเงินปั นผลไม่เกินปี ละ 1 ครัง้ และไม่ต่ากว่า 30% จากการเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานใน
งวดบัญชีทจี่ ะจ่ายเงินปั นผลนัน้ หรืออาจพิจารณาจ่ายจากกาไรสะสมเมื่อกองทุนมีกาไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่
จะจ่ายเงินปั นผล ทัง้ นี้ตามทีบ่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นสมควร
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่จ่ายเงินปั นผลในกรณีดงั ต่อไปนี้
- เงินปั นผลต่อหน่วยทีบ่ ริษทั จัดการคานวณได้มีค่าต่ ากว่า 0.10 บาทหรือ
- เมื่อนาเงินปั นผลต่อหน่วยลงทุนทีจ่ ะจ่ายในงวดบัญชีนัน้ มาหักจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันสิน้ งวดบัญชีนัน้
แล้วมีผลทาให้มูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังหักเงินปั นผลต่อหน่วย มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย
14.3. กาหนดเวลา วิธกี าร และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน :
บริษทั จัดการจะจ่ายเงินปั นผลตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ “นโยบายจ่ายเงินปั นผล” โดยในกรณีทมี่ กี ารจ่ายเงินปั น
ผล บริษทั จัดการจะดาเนินการจ่ายเงินปั นผลโดยปฏิบตั ดิ งั นี้
(1) บริษัทจัดการจะกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินปั นผลภายใน 60 วันทาการ
นับจากวันสิน้ งวดบัญชี วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี และในวันอื่นๆกรณีมีการจ่ายเงินปั นผลเพิ่มเติมตามที่
บริษทั จัดการพิจารณาเห็นสมควร
(2) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปั นผลต้องเป็ นผูถ้ ือหน่วยทีม่ ชี ่อื ปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ
วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินปั นผล
(3) บริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อการ
จ่ายเงินปั นผล และอัตราเงินปั นผลของกองทุน ด้วยวิธีการทีเ่ หมาะสมดังต่อไปนี้
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(1) เปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางทีผ่ ลู้ งทุนทัวไปสามารถทราบได้
่
เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภท
สถาบัน
(2) แจ้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน รวมถึงผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุช่อื ผูถ้ อื เมื่อได้รบั การร้องขอ
(4) บริษทั จัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายในนามผูถ้ อื หน่วยลงทุนและจัดส่งให้ผูถ้ อื
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทผี่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนหรือ
นาเช็คเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ทัง้ นี้บริษทั จัดการจะ
ดาเนินการให้มีการจ่ายเงินปั นผลภายใน 30 วันนับแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรับ
เงินปั นผล
ในกรณีทผี่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ใช้สทิ ธิขอรับเงินปั นผลจานวนใดภายในอายุความใช้สทิ ธิเรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษทั จัดการจะไม่นาเงินดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของกองทุน
15. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการได้ทเี่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด) :
ประมาณการค่ าใช้ จ่ ายที่ เรี ย กเก็บ จากกองทุ น รวมทัง้ หมด ในอัต ราไม่ เกิ น ร้อ ยละ 2.14 ต่ อ ปี ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
ไม่เกินร้อยละ 0.27 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี :
ไม่เกินร้อยละ 0.06 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน :
ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ทัง้ นี้ เนื่องจากกองทุนเป็ นกองทุนรวมหน่ วยลงทุนที่ลงทุน ในกองทุ น หลักในต่างประเทศ กองทุน จึง
ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ให้กบั กองทุนหลักในต่างประเทศตามอัตราทีร่ ะบุไว้ของกองทุน
หลัก ในต่ างประเทศ โดยค่ าใช้ จ่ ายดัง กล่ าวได้ ร วมอยู่ ในมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิข องกองทุ น หลักใน
ต่างประเทศอยู่แล้ว นอกจากนี้บริษัทจัดการยังอาจได้รบั เงินค่าตอบแทนจากกองทุนเนื่องจากการนา
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เงินของกองทุนรวมดังกล่าวไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และบริษัทจัดการจะ
นาเงินค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั เข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมหน่วยลงทุน
1. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกองทุน
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครัง้ แรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็ น
ต้น และค่ าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการเสนอขาย ครัง้ แรก เช่ น ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่
ความรู้ ค่ าใช้จ่ ายในด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัม มนาการแนะน ากองทุ น เป็ น ต้ น
ตามทีจ่ ่ายจริง แต่ทงั ้ นี้ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนต่อปี บญ
ั ชี
(1.2) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการนาเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ย วข้อ งกับการติดต่ อ กับผู้ จ ัดการหลัก ในต่ างประเทศ เช่ น ค่ าโทรศัพ ท์ ท างไกล ค่ า
โทรสารทางไกล ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็ นต้น
(1.3) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนีย มที่เกี่ยวข้องในการจัดตัง้ กองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจัดตัง้
กองทุ น และจดทะเบีย นกองทรัพ ย์สิน ของกองทุ น กับสานั กงาน ค่ าที่ปรึกษาทนายความ
ในช่วงจัดตัง้ กองทุน เป็ นต้น
(1.4) ค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)
(1.5) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
(1.6) ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย
(1.7) ค่าจัดทา จัดพิม พ์ แบบฟอร์มคาขอใช้บริการกองทุ น หนั งสือรับรองสิท ธิในหน่ ว ยลงทุ น /
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
กองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรีย มและจัดส่ งเอกสารดังกล่าวให้แก่ ผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกองทุน
(1.8) ค่ าจัดท า ค่ าพิม พ์ ห นั ง สือ ชี้ช วนเสนอขายหน่ วยลงทุ น รายงานประจ างวด 6 เดือนและ
รายงานประจาปี ถงึ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1.9) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประกาศมู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิ น ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล .ต. ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิง่ พิมพ์อ่นื ใด
(1.10) ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การลงทุน ใน
หลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสีย่ งเนื่องจาก ความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น
(1.11) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สนิ ต่างประเทศ นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแล
ผลประโยชน์รายปี ” ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(1.12) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือ
การดาเนินคดี เพื่อการรับชาระหนี้ใดๆ ของกองทุน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีของ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ทฟี่ ้ องร้องให้บริษทั จัดการปฏิบตั ิหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสีย หายจากบริษั ท จัด การเพื่ อ ประโยชน์ ข องผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น หรือ เมื่อ ได้ร ั บ คาสัง่ จาก
ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต . และ/หรือ ค่ า ใช้ จ่ ายด้า น
กฎหมายในการดาเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน เป็ นต้น
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(1.13) ค่าจัดเตรียมรายงานต่างๆ สาหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จา่ ยต่างๆทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือประกาศของสานักงาน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สมาคม หรือ
หน่วยงานทีม่ อี านาจตามกฎหมาย
(1.14) ค่าใช้จ่ายในการจัดทา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึง
การลงประกาศในหนั งสือพิมพ์รายวัน ที่น อกเหนื อจากการประกาศมู ลค่าทรัพ ย์สิน สุท ธิ เช่ น
ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปั นผล เป็ นต้น และ/หรือ
ข่าวสารถึงผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1.15) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุ น
การขอมติผูถ้ อื หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็ นต้น
(1.16) ค่าเอกสารทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(1.17) ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็ นต้น
(1.18) ค่ าฤชา ค่ าธรรมเนี ย ม และ/หรือ ค่ าใช้จ่ ายอื่น ๆ เช่ น ค่ าธรรมเนี ย มธนาคารต่ างๆ ค่ าอากร
แสตมป์ ค่ าไปรษณี ย ากร ค่ าไปรษณี ย ากรส าหรับ หนั ง สือ โต้ ต อบกับ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ค่ า
พาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอานาจตามกฎหมาย รวมทัง้ ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆที่เกี่ย วเนื่ องกับการจัดหา ได้ม า รับมอบ/ส่ งมอบดูแ ล รักษา ป้ อ งกัน ผลประโยชน์ ซึ่ง
สิ น ทรัพ ย์ ห รื อ หลั ก ทรั พ ย์ ต่ า งๆของกองทุ น ที่ น อกเหนื อ ไปจากที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ 15.2.2
"ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี " เป็ นต้น
(1.19) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการผิดนัดชาระราคา (failed trade)
(1.20) ค่าใช้จ่ายต่างๆในการชาระบัญชี และเลิกกองทุน
(1.21) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกองทุน
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ส ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนในแต่ ละรายไม่
เท่ากัน โดยบริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการงดเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
จากผูซ้ ้อื หน่วยลงทุนในประเภทต่างๆดังนี้
(1.1) ผูล้ งทุนทีซ่ ้อื หน่วยลงทุนตัง้ แต่ 5 ล้านบาทขึน้ ไป
(1.2) ผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคลทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษทั
ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยปิ ดประกาศไว้ทหี่ น้า
สานักงานของบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจัดให้มขี อ้ มูลไว้ใน เวบ
ไซต์ของบริษทั จัดการ (www.principal.th) รวมทัง้ มีหนังสือแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบ ทัง้ นี้ เพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงช่องทางในการแจ้งรายละเอียดดังกล่าว
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
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15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูโ้ อนในวันที่ย่นื คาขอ
โอนหน่วยลงทุน
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุน
กาหนดเป็ นการทัวไปในการให้
่
บริการ
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ค่าใช้จ่ายอื่นๆทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนขอให้บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือ
นายทะเบียนดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นกรณีพเิ ศษนอกเหนือจากกรณีปกติ
(1) ค่าธรรมเนี ยมในการเปลี่ย นชื่อ – สกุล ที่อยู่ การออกหนัง สือรับรองสิทธิใหม่ ให้แก่ ผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุน ในกรณีหาย และอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็ นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถอื หน่วยลงทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
(2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆทีผ่ ู้ถอื หน่ วยลงทุนขอให้บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
หรือนายทะเบียนดาเนินการให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นกรณีพเิ ศษ นอกเหนือจากกรณีปกติ
บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิในการเรีย กเก็บค่ าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน / การรับซื้อคืน หน่ ว ย
ลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่า
การซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือ
ตามเงื่อ นไขที่ บริษั ท จัดการอาจกาหนดขึ้น ในอนาคต เพื่ อ เป็ น การอ านวยความสะดวก และเป็ น
ประโยชน์ให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และ/หรือ
ประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
15.4. วิธกี ารคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
การคานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน และ หัวข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอน่ื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
บริษัทจัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 - 15.2.2 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่
ละวันเป็ นฐานคานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็ นรายเดือน
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ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (1.1) - 15.2.6 (1.11) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามที่จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษทั จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากัน ทุกวันตามระยะเวลาของ
ค่าใช้จ่ายนัน้ หรือตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (1.12) - 15.2.6 (1.21) จะเรียกเก็บจากกองทุ นเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ตามจานวนที่จ่าย
จริง โดยในทางบัญชี บริษทั จัดการจะตัดจ่ายครัง้ เดียวในวันทีเ่ กิดค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ
ทัง้ นี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ่ ง หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอ่ืนใดในทานองเดียวกัน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงการรับรูภ้ าษีต่างๆดังกล่าว โดย
ถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนรวม เมื่อรวมกันทัง้ หมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 2.14
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ย :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูซ้ ้อื หรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการ โดยบริษทั จัดการ
จะดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ ายตามทีไ่ ด้ระบุไว้ใน
โครงการและได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบ
อย่างทัวถึ
่ งภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีม่ กี ารลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทัง้ นี้ การเปิ ดเผย
ข้อมูลต้องกระทาโดยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่า ผู้ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่
ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานทีใ่ นการซื้อขายหน่ วยลงทุนทุกแห่งของ
บริษทั จัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถอื ว่าสานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไข
เพิม่ เติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
2. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ตามทีร่ ะบุ
ไว้ในโครงการ บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องคานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและ
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัวถึ
่ งด้วย
วิธกี ารทีเ่ หมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้วา่ ผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มกี าร
เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่ นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
2.1 ในกรณีทกี่ ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้
2.2 ในกรณีทกี่ ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ ะบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถกระทาการ
ดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึน้
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ในกรณีทกี่ ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูง
ดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60
วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ พิ่มขึน้ ดังกล่าว
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(ข) ในกรณีทกี่ ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูง
ดังกล่าว บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้กับกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั มติพเิ ศษ”
ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงข้อ 2 (2.2) ให้บริษทั จัดการแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
16. วิ ธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และ
ราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิ ธีการดาเนิ นการในกรณี ที่มูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
16.1. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
(1) บริษัท จัดการจะคานวณมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิ น สุ ท ธิข องกองทุ น รวมตามหลัก เกณฑ์ และวิธีการที่ส านั กงาน
ประกาศกาหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุ นกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากส านั กงาน
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมจะคานวณจากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมในส่วน
ที่ล งทุน ในประเทศ บวกกับมูล ค่าทรัพ ย์สินสุ ทธิของกองทุ นรวมในส่วนที่ลงทุ น ต่างประเทศ โดยจะใช้
ข้อ มู ล ของทุ ก สิ้ น วัน ท าการ และใช้ อ ัต ราแลกเปลี่ ย นเงิน ตราต่ า งประเทศที่ เ หมาะสมซึ่ ง เป็ นอัต รา
แลกเปลี่ย นที่บ ริษั ท จัดการและผู้ดู แ ลผลประโยชน์ ต กลงร่ ว มกัน และบริษัท จัดการจะคานวณมู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมภายใน 2 วันทาการถัดไป
(2) บริษทั จัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูล ค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุนทุกสิ้นวันทาการ ภายใน 2 วันทาการถัดไป เว้น
แต่ ว ัน ท าการนั น้ ตรงกับวัน หยุ ดของกองทุ น ต่ างประเทศที่กองทุ น เข้าไปลงทุ น และประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือตามทีบ่ ริษทั จัดการจะประกาศกาหนด
(2.2) คานวณราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทาการถัดไป
(2.3) ประกาศมูลค่ าทรัพ ย์สนิ สุท ธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ ว ยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่ ว ย
ลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วันทาการถัดไป
(2.4) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิ ดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงิน
ปั นผล (ถ้ามี) ภายใน 3 วันทาการถัดจากวันปิ ดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล
ทัง้ นี้ กองทุนอาจดาเนินการไม่เป็ นไปตามกรอบระยะเวลาตามข้อ (2.1)-(2.4) ได้ในกรณีที่กรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ (2.1)-(2.4) นัน้ ตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก่ องทุนเข้าไป
ลงทุนและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือตามทีบ่ ริษัทจัดการจะประกาศกาหนด เป็ นเหตุให้
กองทุ น ไม่ ไ ด้รบั ข้อ มู ล มู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิข องกองทุ น ต่ างประเทศที่ก องทุ น เข้าไปลงทุ น ซึ่ ง
กองทุนจะดาเนินการตามข้อ (2.1)-(2.4) โดยพลันเมื่อได้รบั ข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ต่างประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุนครบถ้วน
มูลค่าหน่ วยลงทุน หมายถึง มูลค่ าทรัพ ย์สินสุ ทธิห ารด้วยจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้ ว
ทัง้ หมดเมื่อสิน้ วันทาการทีค่ านวณนัน้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับ ซื้อคืนหน่ วยลงทุน ที่
ประกาศข้างต้น ต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
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การประกาศข้างต้ น บริษั ท จัดการจะประกาศ/เผยแพร่ ข้อ มู ล ทางเว็บ ไซด์ ข องบริษั ท จัด การ
ที่ www.principal.th ทัง้ นี้ บริษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิที่ จ ะประกาศโดยช่ อ งทางอื่ น แทนการ
ประกาศในเว็บไซด์ หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รบั ความเห็ นชอบจากผู้ถือหน่ วย
ลงทุนแล้ว และบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และจัดให้
มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน และ/หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดและเห็นว่าเหมาะสม
ในกรณีทกี่ ารประกาศข้างต้น หากได้กระทาผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดย
สมาคม (NAV Center) หรื อ ช่ อ งทางอื่น ที่ ส านั ก งานยอมรับ บริ ษั ท จัด การจะประกาศมู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทาการถัดไป
ในกรณีที่มูลค่าทรัพ ย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน จานวนหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(3) การใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ว ยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
หรือจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุท ธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ ง โดยใช้วธิ ีการปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคาขายหน่ วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยม
ตาแหน่ งที่ 4 ขึ้น ส่ วนมู ล ค่าหน่ ว ยลงทุน เพื่อ ใช้ในการคานวณราคารับซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น จะตัด
ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
(3.3) ประกาศมูล ค่ าหน่ วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ งโดยตัด
ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ใน
(3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิย ม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วิธกี ารปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ง โดย ตัดทศนิยมตาแหน่งที่
5 ทิ้ง
ในกรณีทมี่ ผี ลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทั จัดการจะนาผลประโยชน์
นัน้ รวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
เงื่อนไขพิเศษ
1. ในกรณีที่วนั ท าการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดท าการในต่างประเทศที่กองทุ นไปลงทุน ใน
การคานวณมูลค่าทรัพ ย์สนิ สุทธิ บริษัทจัด การจะใช้ราคาหลักทรัพ ย์และทรัพย์สินล่าสุดที่มีใน
การค านวณมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิข องกองทุ น ทัง้ นี้ เว้น แต่ ก รณี ที่บ ริษั ท จัด การและ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์เห็นร่วมกันว่าควรใช้ราคาอื่นทีเ่ หมาะสมกว่า
2. บริษัทจัดการอาจไม่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืน หน่ วยลงทุ นของกองทุนเปิ ด ในกรณี ที่ ตลาดซื้อขายหลักทรัพ ย์ต่ างประเทศ ที่
กองทุนได้ลงทุนในหลักทรัพย์ทซี่ ้อื ขายในตลาดดังกล่าวเกินกว่า ร้อยละสิบ ของมูลค่าสินทรัพย์
สุ ท ธิข องกองทุ น ไม่ ส ามารถเปิ ด ท าการซื้ อ ขายได้ ต ามปกติ มี เหตุ ก ารณ์ ที่ท าให้ไ ม่ ส ามารถ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถถอนเงินออกจากประเทศหรือ
รับโอนเงิน จากต่ า งประเทศได้ต ามปกติ หรือเกิดเหตุ การณ์ อ่ืน ๆที่ มีนั ย ส าคัญ และส่ งผลให้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี
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กองทุนไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็ นธรรม และเหตุอ่นื
ใดตามทีไ่ ด้รบั การผ่อนผันจากสานักงาน
เมื่อปรากฏเหตุดงั กล่าว บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วย
ลงทุ น ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นของกองทุน ณ ที่ทาการทุกแห่ ง
ของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุ ด
คานวณมู ลค่ าดังกล่ าวพร้อมทัง้ แสดงเหตุ ผล และรายงานแผนการดาเนิ นการของกองทุ น ให้
สานักงานทราบโดยพลัน
บริษทั จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ปฏิบตั ติ ามข้อ 16.2 เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
1.เมื่อบริษทั จัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขาย
คืนหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรือหยุ ดรับ คาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือ
คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเป็ นวันหยุดทาการซื้อขายของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก
และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก โดยให้ได้รบั ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
2.เมื่อมีเหตุทบี่ ริษทั จัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฎเหตุดงั กล่าว
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วย
ลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทาการถัดไป
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องทีไ่ ม่สามารถประกาศทาง
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศ
ทีบ่ ริษทั จัดการและจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่ หมาะสม และ
ถือว่ าได้ร ับความเห็ น ชอบจากผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น แล้ ว โดยบริษัท จัดการจะแจ้ง ให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
16.4. หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1.ในกรณี ที่มูลค่าหน่ วยลงทุ นหรือราคาหน่ วยลงทุน ที่ไม่ ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วย
ลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่
หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง บริษทั จัดการ
จะจัดทาและส่งรายงานให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่พบว่า
มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มสี าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของ
บริษั ท จัดการเพื่ อ ให้ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง กล่ าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(2) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) สาเหตุทที่ าให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้ องกันเพื่อมิให้มูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถู กต้องมีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
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ในกรณี ที่สาเหตุที่ท าให้มูล ค่า/ราคาหน่ ว ยลงทุ นไม่ ถูกต้ อง มีผลต่อ เนื่ อ งถึงการคานวณมู ลค่ า/ราคา
หน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตัง้ แต่วนั ทีพ่ บว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง
2. ในกรณี ที่มูลค่าหน่ วยลงทุน หรือราคาหน่ วยลงทุน ที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่ วยลงทุน หรือราคาหน่ วย
ลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคา
หน่วยลงทุนลงทุนทีถ่ ูกต้อง บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วนั ทีพ่ บมูลค่า/
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่มูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนถูกต้อง และดาเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่
มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ข้นึ ไป และ
คิดเป็ นอัตราส่วนตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(1) จัดทารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่ วยย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ ภายในวัน
ท าการถัดจากวันที่พ บว่ามูล ค่ า/ราคาหน่ ว ยลงทุ นนั น้ ไม่ ถูกต้ อ ง และส่ งรายงานดัง กล่ าวให้ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ ภายในวัน ท าการถัดจากวันที่ คานวณมู ลค่ า/ราคาหน่ ว ยลงทุน เสร็จ สิ้น เพื่อ ให้ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษัทจัดการส่ งรายงานให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(ค) สาเหตุทที่ าให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดาเนินการของบริษทั จัดการเมื่อพบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทัง้ นี้ บริษั ท จัด การจะจัด ให้ มี ส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ ท าการของบริษั ท จัด การ เพื่ อ ให้
สานักงานคณะกรรมการ 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 ที่ ถู ก ต้ อ งภายในวัน ที่ ผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนสามารรับทราบชื่อกองทุน ทีม่ ีการแก้ไขราคาตาม
(2) และวัน เดื อ น ปี ที่ มี ก ารแก้ ไ ขมู ล ค่ า /ราคาตาม (2) ภายใน 3 วัน ท าการนั บ แต่ ว ัน ที่ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและดาเนินการด้วยวิธีการใดๆเพื่อให้ผู้ซ้อื หน่ วยลงทุน หรือผู้ขายคืนหน่ วย
ลงทุนทีไ่ ด้ซ้อื หรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถู กต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้
สาเนารายงานการแก้ ไขราคาย้อ นหลัง และรายงานการชดเชยราคาที่จดั ท าตาม (1) ให้ส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ ในกรณี ที่ราคาหน่ วยลงทุน ไม่ ถูกต้อ งมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่ อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้ องกัน ให้
สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่ จะส่ งส าเนาเอกสารที่ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ร ับรองว่าการที่ร าคา
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1) กรณีราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ากว่ าราคาหน่ วยลงทุน ทีถ่ ูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบตั ดิ งั นี้
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(ก) กรณีทเี่ ป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนของผูซ้ ้อื หน่วยลงทุนเป็ น
จานวนซึ่ งมีมู ล ค่ าเท่ ากับ ส่ วนต่ างของราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ ไม่ ถู กต้ อ งกับราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่
ถูกต้องหากปรากฏว่าผูซ้ ้อื หน่วยลงทุนไม่มหี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ ย
กว่าจานวนหน่ วยลงทุ นที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวน
เท่ ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุ นที่เหลือ อยู่นั น้ และจ่ายเงิน ของ
บริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่ างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การทีร่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่
ไม่อาจควบคุม ได้ เช่ น ราคาหลัก ทรัพย์ ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทยหรือศูนย์ ซ้อื ขายหลักทรัพ ย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแ ลผลประโยชน์รบั รองว่ามีส าเหตุ
ดังกล่าว
(ข) กรณี ที่เป็ นการรับซื้อ คืนหน่ วยลงทุ น บริษัท จัดการจะเพิ่ ม จ านวนหน่ วยลงทุ น ของผู้ข ายคืน
หน่ วยลงทุ นเป็ นจานวนซึ่งมีมูล ค่ าเท่ ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุน ที่ไม่ ถูกต้ องกับราคา
หน่ ว ยลงทุ นที่ถู กต้ อง หรือจ่ ายเงินของกองทุ นเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่ว นต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มหี น่วยลงทุน
เหลือ อยู่ บริษัท จัดการจะจ่ ายเงิน ของกองทุ น เปิ ดเป็ น จ านวนเท่ ากับส่ ว นต่ างของราคา เพื่ อ
ชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณี ราคาหน่ วยลงทุ นที่ไม่ถูกต้ องสู งกว่ าราคาหน่ วยลงทุ นที่ถู กต้อง (overstate) บริษัท จัดการจะ
ปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุน ของผู้ซ้อื หน่ วยลงทุน
เป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถู กต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่
ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผูซ้ ้อื หน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่วย
ลงทุน เป็ น จานวนซึ่ง มีมูล ค่าเท่ากับส่ วนต่ า งของราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ไม่ถู กต้อ งกับราคาหน่ ว ย
ลงทุนทีถ่ ูกต้องหากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มหี น่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุน
เหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
เป็ น จานวนเท่ ากับส่ว นต่ างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่ วยลงทุ น ที่เหลืออยู่นั น้ และ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อ
ชดเชยราคาให้แ ก่กองทุ นเปิ ด เว้นแต่ การที่ราคาหน่ วยลงทุ นไม่ถู กต้องมีส าเหตุม าจากปั จ จัย
ภายนอกที่ ไ ม่ อ าจควบคุ ม ได้ เช่ น ราคาหลัก ทรัพ ย์ ต ามราคาตลาดครัง้ สุ ด ท้ า ยของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รอง
ว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผซู้ ้อื หน่ วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
รายใดมีมูลค่าไม่ถงึ หนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผู้ถือ หน่ วยลงทุนแล้ว
บริษัท จัดการจะชดเชยราคาให้แ ล้ว เสร็จ ภายใน 5 วัน ท าการนั บแต่ ว ัน ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อ มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ ายเงินของ
กองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซ้อื หน่ วยลงทุนตาม
2(ก) บริษทั จัดการอาจจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
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4. บริษทั จัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชย
ราคาให้แก่ผูซ้ ้อื หน่วยลงทุนและผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณีทรี่ าคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
17.2. ชื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
17.5. ทีป่ รึกษา : ไม่มี
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตั น์พงศ์
ชื่อ : นางสาว ชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล
รายละเอียดเพิม่ เติม (ผูส้ อบบัญชี) :
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310
โทรศัพท์ 02-645-0080
หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษทั จัดการ
จะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 ธันวาคม
18.2. วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 ธันวาคม 2550
18.3. รายละเอียดเพิม่ เติม : 19. การขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิ ธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีการจัดการ :
19.1 การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หาก
บริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื
หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
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มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมายให้ถอื ว่า
มตินัน้ เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อย
กว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบแล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียง
ข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือ
มติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมด บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กิน กว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดนัน้
ในการดาเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนนัน้ บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน เว้นแต่กรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน สมาคม และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง เป็ นต้น ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม
ประกาศ กาหนด สั ่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามนัน้
โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
19.2 วิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยใช้วธิ กี ารขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษ
มีจานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมทีม่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
หากปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมีจานวนไม่เกินร้อยละ
55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้ บริษทั จัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติ
ไปยังผูด้ ูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินัน้
2. ในกรณีทกี่ ารแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การได้กระทาตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ซึ่งจะดาเนินการโดยการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือส่งหนังสือขอมติของผูห้ น่วยลงทุนก็ได้
3. ให้บริษทั จัดการแจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การให้สานักงานทราบ รวมทัง้
แจ้งไปยังผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะทีผ่ ลู้ งทุนทัวไปสามารถเข้
่
าตรวจดูได้ ทัง้ นี้ ภายใน
15 วันนับแต่วนั ทีม่ มี ติให้แก้ไข
4. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก
เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ต้องได้รบั มติพเิ ศษจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าให้ผลตอบแทนและความเสีย่ งของ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
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(2) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เว้นแต่กรณีเป็ นกองทุนรวมทีม่ ีการชาระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และกองทุน
สารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ น
กองทุนสารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการ
จัดตัง้ และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ ง และระดับความเสีย่ งของ
การลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
เดิมตามทีร่ ะบุไว้ล่าสุดในโครงการ
(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผูป้ ระกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูป้ ระกัน หรือการ
แก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์
5. ในกรณี ที่กองทุ นรวมใดมีการแบ่งชนิ ดหน่ ว ยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น นอกจากจะต้ องปฏิบัติให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่ มเติมดังต่อไปนี้
ด้วย
(1) กรณี เป็ น การขอมติที่มีผลกระทบต่ อผู้ถือหน่ ว ยลงทุน ทุกชนิ ด โดยแต่ล ะชนิ ดได้รบั ผลกระทบต่อ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) กรณีเป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้าง
มากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) กรณีเป็ นการขอมติที่มผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
6. ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมีจานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมที่มกี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติ
เสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจานวนไม่เกินอัตราดังกล่าว แล้วแต่
กรณี ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินัน้
7. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจขอให้สานักงานให้ความเห็นชอบ
แทนการขอมติผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี้สานักงานอาจกาหนดเงื่อนไขให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั เิ พื่อ
ประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิม่ ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ทาให้สทิ ธิทผี่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนทีส่ อดคล้องกับ
นโยบายการลงทุน
(4) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่
เป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับ
การการจัดตัง้ และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(5) กรณีอ่นื ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
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การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรวมถึงไม่
ทาให้ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
8. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงาน ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ยื่นคาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้ วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนผ่านระบบทีจ่ ดั
ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน และให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในเรื่องดังกล่าว เมื่อ
สานักงานได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนแล้ว
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมซึ่งมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้
(2) การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติม ที่ ต้ อ งดาเนิ น การให้เป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติห ลักทรัพ ย์ แ ละตลาดหลักทรัพ ย์
ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานวจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิม่ เติมชื่อและรายละเอียดของบุคคลให้ถูกต้อง
9. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงานนอกเหนือจากข้อ 8 ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ยื่นคาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนผ่านระบบที่จดั
ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน และชาระค่าธรรมเนียมต่อสานักงาน เมื่อสานักงานได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสาร
หลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนแล้ว ทัง้ นี้อตั ราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไป
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยื่น
แบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคาขอต่างๆ ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว มิให้บริษทั
จัดการเรียกเก็บจากกองทุน
เมื่อสานักงานได้รบั คาขอและเอกสารหลักฐานทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว สานักงานจะดาเนินการ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
การชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุนรวม
19.3 หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
19.3.1 ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจใช้วธิ ีดงั ต่อไปนี้
1) การจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือ
2) การส่งหนังสือเพื่อขอมติไปยังผูถ้ อื หน่วยลงทุน
19.3.2 วันและเวลาในการดาเนินการรวมถึงวันปิ ดสมุดทะเบียนผุถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อขอมติจะเป็ นไปตาม
วันทีบ่ ริษทั จัดการจะกาหนดขึน้ โดยไม่ชกั ช้า
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้วธิ กี ารในการดาเนินการตามความเหมาะสม หรือวิธกี ารอื่นใดทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี้ ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่นับ
คะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทังหมดในบางกรณี
้
เช่น กรณีทผี่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกิน
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมาย ให้ถอื
ว่ามตินัน้ เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
ต้องได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนัน้ เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
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(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบ
ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
เกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รบั
มติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนแต่
ละชนิด
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วย
ลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้
การเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ เมื่อดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
แล้ว บริษทั จัดการจะแจ้งการดาเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ
สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อ คืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่
ได้รบั จดทะเบียนเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การขอมติเพื่อแก้ไข
เพิม่ เติมโครงการเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอื่นๆ :
20.1 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธกี ารจัดการตามที่
เห็ น สมควรในกรณี ที่ ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ เช่ น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านั กคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กระทรวงการคลัง และ/หรือ หน่ วยงานอื่น ใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้ มีการปรับเปลี่ย น แก้ ไข เพิ่ม/ลด
ประกาศ เห็นชอบ สั ่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตัง้ จัดการ และ/
หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด ระเบียบปฏิบตั ิ เงื่อนไข
หรือ รายละเอียดต่างๆ ทัง้ นี้โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกราย
ทัง้ นี้การแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้องเป็ นไปตามทีส่ านักงานประกาศกาหนด เห็นชอบ ผ่อน
ผัน สั ่งการ ให้สามารถกระทาได้
20.2 การกู้ยมื เงินหรือการทาธุรกรรมขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืน
บริษัท จัดการอาจกู้ยืมเงิน หรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืน ในนามกองทุ นได้ โดยจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
20.3 การโอนเงินและรับโอนเงินเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1) การแลกเปลี่ยนเงิน ตราต่างประเทศเพื่อ นาไปลงทุน ในต่างประเทศหรื อ การนาเงิน กลับเข้าประเทศเพื่อ
รักษาสภาพคล่องของกองทุน ให้อยู่ภายในระยะเวลาหรือแนวทางทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
(2) การโอนเงินและรับโอนเงินเป็ นเงินตราต่างประเทศ เพื่อกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน การของ
กองทุน ให้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
20.4 การดารงความเพียงพอของเงินทุน
ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทาประกันภัยความรับผิด
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ของบริษทั จัดการ บริษทั จัดการจะเปลี่ยนให้บริษทั จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธขี อรับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถอื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่
วันทีบ่ ริษทั จัดการรูห้ รืออาจรูถ้ งึ การไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ หากมีเหตุ
จาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือก
บริษทั จัดการรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีทมี่ คี ่าใช้จ่ายเกิดขึน้
จากการเปลี่ยนบริษทั จัดการ บริษทั จัดการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป
20.5 การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน:
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จดั ให้มีทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5)
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่ วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้ การให้สิทธิหรือ
การจากัดสิทธิใด ๆ แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทีป่ รากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หากได้กระทาตาม
ข้อกาหนดในข้อ ผู กพันหรือ ตามกฎหมายแล้ว ให้ถือ ว่าบริษัท จัดการกองทุน รวมได้ดาเนิ น การตามอานาจ
หน้าทีแ่ ล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจปฏิเสธการโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจากัดการ
ถือหน่ วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่ วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
20.6. การควบรวมกองทุน
20.6.1 การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็ นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษทั จัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมด้วยความเป็ นธรรม
กองทุนรวมตัง้ แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ ไปจะดาเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบั มติของผู้
ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทรี่ ะบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความ
เสีย่ งของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก
ของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความ
เสีย่ งของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษของ
โครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็ นการควบรวมระหว่างกองทุนปิ ดกับกองทุนปิ ด หรือกองทุนปิ ดกับ
กองทุนเปิ ด หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนเป็ นกองทุนเปิ ด บริษทั จัดการจะ
ขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีร่ บั โอนเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการ
จัดการกองทุนเปิ ดด้วย และหากได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1)
ของวรรคหนึ่ง ถือว่าได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการ
จัดการกองทุนเปิ ดแล้ว ทัง้ นี้ โดยได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ติ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยการกาหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจัดการ
กองทุนรวม”
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ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสีว่ นั ก่อน
วันประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันทีก่ าหนดให้เป็ นวันสุดท้ายของ
การรับหนังสือแจ้งมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยเปิ ดเผยข้อมูลทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการ
ควบรวมกองทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้ชดั เจนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดงั กล่าว
(3) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ก่อนการขอมติควบรวม
กองทุนซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเป็ นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จานวน
อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการที่
ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทาการสุดท้ายของ
สัปดาห์ล่าสุดและผลการดาเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม
(4) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสาคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน และ
ลักษณะทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและ
วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูซ้ ้อื
หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็ นอย่างน้อย
(5) ขัน้ ตอน สาระสาคัญของการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน และกาหนดเวลาในการควบรวมกองทุน
(6) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน
(7) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของ
กองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอน
(8) การดาเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลภายหลังการควบรวมกองทุน (ถ้ามี)
(9) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการดังกล่าวทีจ่ ะเรียกเก็บจากผูถ้ อื
หน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชี
(10) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสีย่ ง หรือสิทธิประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีเ่ กินความจริง
20.6.2 ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้สทิ ธิในการออกจากกองทุนรวมก่อน
วันทีก่ ารควบรวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้มอบหมายให้
บริษทั จัดการดาเนินการให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุน
รวมทีร่ บั โอนได้
20.6.3 ในช่วงระยะเวลานับแต่วนั ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันทีม่ กี ารควบ
รวมกองทุน บริษทั จัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวม
กองทุนรวมทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิ ด
ประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และจัดให้มกี ารประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ
สถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการจัดทารายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวันทาการ
สุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มรี ายงานดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ า
การของบริษทั จัดการและสถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติม
รายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ ก้ไขหรือเพิม่ เติมดังกล่าว
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20.7 การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
กองทุนรวม บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนดังกล่าว
ได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
20.8 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม และ/หรือแก้ไขวิธกี ารจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ
รายงานต่างๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม และ/หรือแก้ไขวิธกี ารจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ
รายงานต่ างๆ ที่ เกี่ย วข้อ งกั บกองทุ น เช่ น หนั ง สือ รับ รองสิท ธิในหน่ ว ยลงทุ น (Confirmation Note) หรือ
รายงานยอดหน่ ว ยลงทุ น คงเหลือ (Statement) เป็ น ต้ น โดยผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น อาจรั บเอกสาร ข้อ มู ล หรือ
รายงานต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุ นแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัด ส่งเอกสาร
ข้อ มู ล หรือรายงานต่ างๆ ที่เกี่ย วข้อ งกับกองทุ น ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิ กส์ เช่ น จัดส่ งข้อมู ล ผ่ านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษทั จัดการ หรือการจัดส่งข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็ นต้น และ/หรือ
จัดส่งข้อมูลให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้รบั
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ครบถ้วนแล้ว เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ สาหรับหนั งสือรับรองสิท ธิใน
หน่ ว ยลงทุ นที่ไ ด้ร ับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิ กส์ และ/หรือ วิธีการอื่น ใด ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น สามารถใช้แ ทน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
20.9 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมื อ งสหรัฐ อเมริก าหรื อ ผู้ มี ถิ่ น ฐานอยู่ ใ นประเทศสหรัฐ อเมริก า(ซึ่ ง รวมถึ ง ดิ น แดนของประเทศ
สหรัฐ อเมริ ก าหรื อ ที่ ป ระเทศสหรัฐ อเมริ ก าครอบครอง) รวมถึ ง ผู้ ที่ มี ห นั ง สื อ เดิ น ทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือผูถ้ อื Green Card ทีอ่ อกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
รวมถึงสาขาของนิตบิ ุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั ่งเกี่ยวกับหน่ วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชาระ/รับชาระเงิน
เกี่ยวกับหน่ วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี้ รวมถึง ผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จ ัดการที่
ตัง้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4 บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธหรือ
ระงับการสั ่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผู้ลงทุนที่มี
ลักษณะดังกล่าวข้างต้น
20.10 ในกรณีที่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ไม่มภี ูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะอ้างอิงทีอ่ ยู่ของบริษทั จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ ้องมีการวางทรัพย์
20.11 ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน:
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้อ อกกฎหมายที่เรีย กว่า Foreign Account Tax Compliance Act
(ซึ่ง ต่ อ ไปจะเรีย กว่ า FATCA) โดยมี ผ ลบัง คับ ใช้ ว ัน ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับ ดัง กล่ า ว
กาหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution
หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่ง
รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิตบิ ุคคล สัญชาติอเมริกนั ผูซ้ ่งึ มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ้ ่งึ มีถนิ่ ทีอ่ ยู่ทาง
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ภาษี ในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนี้ยงั ปรากฎด้วยว่าในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลาย
ประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มขี ้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่ง
ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษทั จัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีห น้าที่ต้อ งรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของ
บุคคลสัญชาติอเมริกนั และบุคคลทีม่ ลี กั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้าทีใ่ นการตรวจสอบข้อมูล
ลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกาหนดให้ลู กค้าบาง
ประเภทต้องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ ขอ้ กาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่ อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ของ FATCA
(กล่ าวคือ มี ส ถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุ น รวมนั น้ จะ
ได้รบั ผลกระทบทีส่ าคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ่งอาจรวมถึงเงิน ฝากและเงินลงทุ น กับสถาบันการเงิน อื่น ๆ นอกประเทศสหรัฐ อเมริกา ซึ่งจะ
เริม่ ต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กาหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา
และ FFI ที่ เข้าร่ว มผู กพัน ตนตามข้อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบัน การเงิน ใน
ประเทศไทย ผู้รบั ฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน) มีหน้าที่ดาเนินการหัก
เงิน ณ ทีจ่ ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กบั กองทุนรวมทีเ่ ป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบัน การเงิน ทัง้ ในประเทศไทยและต่ างประเทศรวมทัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รบั ฝาก
ทรัพย์สนิ และผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทีเ่ ข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA
อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทาธุรกรรมทางการเงิน หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุน รวมหรือ
บริษัทจัดการ ซึ่งอาจทาให้กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุน
ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุ น
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อกี ต่อไป
เพื่อ มิ ให้ บริษัท จัดการและกองทุ น รวมได้ รบั ผลกระทบในการดาเนิ น งานรวมทัง้ เพื่ อ เป็ นการรักษา
ประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษทั จัดการ) จึงเข้าผูกพัน
ตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ กาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัท
จัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษทั จัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการปฎิบตั ิงานของ
กองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน)
จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุ คคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษทั จัดการและกองทุนและตัวแทนในการ
นาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุน
คงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั เป็ นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทงั ้ หมดของ
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนนัน้ กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนด
ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
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(2) ร้องขอให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์
ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสีย สิทธิ ในสัญ ชาติอเมริกัน
หรือ การให้ ข้ อ มู ล ตามหัว ข้อ ที่ ก าหนดไว้ ใ นแบบฟอร์ ม ของหน่ ว ยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลทีเ่ คยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึง
นาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณี ที่
เป็ นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้ นี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อ เป็ นการป้ องกัน และลดผลกระทบที่จะเกิดต่ อ กองทุน หรือ ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นโดยรวม รวมทัง้
เพื่อให้กองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการดาเนินการทีส่ อดคล้อง
กับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีทผี่ ถู้ ือหน่ วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่
แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริ ษัท จัดการกาหนด บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิในการ
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือ
ว่าผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ าวรับทราบการดาเนิ น การตามที่บริษัท จัดการแจ้งนี้ แ ล้ว และ/หรือได้
ดาเนินการตามข้อตกลงทีไ่ ด้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสั ่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนิน การหักเงิน ณ ที่จ่ ายจากรายได้เงิน ลงทุ น เงิน ปั น ผลและ/หรือ เงิ น ที่ช าระค่ าขายคืน
หน่ วยลงทุ นของผู้ถือ หน่ วยลงทุ นรายนั ้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ และข้อกาหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้ องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผู้ถอื หน่วยลงทุน
โดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่ างประเทศที่
เกี่ยวข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม
เพราะเป็ นการกระท าเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งมิ ใ ห้ บ ริษั ท จัดการและกองทุ น มี การด าเนิ น การที่ ไ ม่
สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุนอาจ
ต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิ ดบัญ ชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตั ิ บริษัท
จัด การจะเลื อ กด าเนิ น การเฉพาะผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ นพลเมื อ งของประเทศ
สหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามทีก่ ฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด)เท่านัน้
ทัง้ นี้ ในกรณี ที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่ม เติมข้อ กาหนดเพื่อรองรับการดาเนิ นการตามที่
บริษัทจัดการได้ส งวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ย วข้อ ง) จะดาเนิ นการตาม
ข้อ ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่ ง ข้อ มู ล ของผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น ไปยัง
หน่วยงาน หรือดาเนินการอื่นใดทีร่ าชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
21. การดาเนิ นการกรณี บริษัทจัดการไม่สามารถดารงเงิ นกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด :
ในกรณี ที่บริษัท จัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุ นได้ตามที่ประกาศกาหนด บริษัท จัดการจะดาเนิ นการเปลี่ยนให้
บริษทั จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธกี ารขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้าง
มากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีร่ ู้หรือควรรูว้ ่าไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี้ หากมีเหตุ
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จาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษทั จัดการ
กองทุน รวมรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุ นเป็ น สาคัญ และในกรณี ที่มีค่าใช้จ่ ายเกิดขึ้น จากการ
เปลี่ย นบริษั ท จัดการ บริษั ท จัด การรายเดิ ม จะเป็ นผู้ร ับ ผิดชอบค่ าใช้จ่ ายดั ง กล่ าว หากบริษั ท จัด การไม่ ส ามารถ
ดาเนินการได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั ่งที่ออกโดย
อาศัย อานาจแห่ งกฎหมายดังกล่ าว ทัง้ นี้ ในกรณี ที่ข้อ กาหนดในโครงการขัดหรือ แย้งกับหลักเกณฑ์ ในกฎหมาย
ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
คาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีอานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถอื หน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การลง
นามในข้อผูกพันของผูด้ ูแลผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถอื ว่าผูกพันผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุน รวมนี้ ไม่ ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่ ว ยลงทุน ดังกล่าวยอมรับที่จ ะผูกพันตามข้อกาหนดในโครงการ
จัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัด การกองทุ น รวมที่ ผ่ านการอนุ ม ั ติ จ ากส านั ก งาน หรือ ผ่ านการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตามมาตรา 129 แห่ ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถอื หน่วยลงทุนกับบริษทั
จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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แนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ต่างๆ ในรอบปี
ปฏิทนิ ได้จาก website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ มีการทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล คอมมอดิ ตี้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู้ล งทุ นสามารถตรวจสอบการท าธุ รกรรมกับบุ คคลที่เกี่ย วข้องกับกองทุ น รวมได้ที่ บริษัท จัดการ
โดยตรง หรือที่ website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th) และสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

รายชื่อผู้จดั การกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล คอมมอดิ ตี้
1. นายศุภกร ตุลยธัญ, CFA
2. นายวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
3. น.ส.วิรยิ า โภไคศวรรย์
4. นายประพจน์ อ้วนเจริญกุล
5. นายธนา เชนะกุล, CFA
6. นายวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จดั การกองทุนทัง้ หมดได้ที่ website ของ
บริษทั จัดการ (www.principal.th)
รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์ อื่นใดที่มิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ ทั ่วไปที่ เกิ ดจากการลงทุน
- ไม่มี รายงานการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ของธุรกิ จกองทุนรวม
- ไม่มกี ารรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) ค่านายหน้ าทัง้ หมดจากการที่บริษทั สังซื
่ ้อขายหลักทรัพย์ฯ
- ไม่มี - (ซื้อหน่วยลงทุน)
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ส่วนข้อผูกพัน

ข้อผูกพัน
1. บริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนพรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2686-9500, โทรสาร 0-2657-3167
ทีอ่ ยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(ก) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ
ในการจัดการกองทุนบริษทั จัดการมีสทิ ธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) การบริหารกองทุนรวม
(1.1) ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนต่อสานักงาน
ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก
(1.2) จัดการลงทุนโดยใช้ความสามารถเพื่อพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเต็มที่ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
สูงสุดให้แก่ลูกค้า และตัง้ อยู่บนหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริต และความรอบคอบระมัดระวัง
(1.3) นาเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ตามทีร่ ะบุไว้ภายใต้ขอ้ 3.6 “ประเภทของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุน” และซื้อขาย จาหน่าย สั ่งโอน เปลี่ยนแปลง
เพิม่ เติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
ของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงาน ทัง้ นี้ โดย
คานึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นหลัก
(1.4) ดาเนินการเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนทีร่ บั ซื้อคืน
(1.5) ดาเนินการเพิม่ จานวนทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธกี ารที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(1.6) สงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั ่งซื้อ-ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(1.7) สงวนสิทธิทจี่ ะเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(1.8) สงวนสิทธิทจี่ ะรับชาระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สนิ อื่นแทนการชาระหนี้ดว้ ยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ตามทีร่ ะบุ
ไว้ในโครงการ
(1.9) สงวนสิทธิทจี่ ะชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ทีส่ มาคมกาหนด
(1.10) สงวนสิทธิทจี่ ะละเว้นไม่ปฏิบตั ติ ามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน เมื่อบริษทั จัดการ และ/หรือ ผูจ้ ดั การกองทุนมีเหตุอนั
สมควรเชื่อได้ว่ามติดงั กล่าว ขัด ฝ่ าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
หน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจตามกฎหมาย
(1.11) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการทีก่ องทุนถือหุน้ หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าทีจ่ าเป็ น เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1.12) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธจี ดั การกองทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการภายใต้
หัวข้อ 28. “วิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ”
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(1.13) กระทานิตกิ รรมสัญญาใด ๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษทั จัดการมีอานาจกระทาได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(1.14) ปฏิบตั กิ ารอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซ่งึ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ จะต้องไม่ขดั ต่อพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีจ่ ะแก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
(1.15) ดาเนินการเลิกกองทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(1.16) จัดให้มกี ารชาระบัญชี ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการภายใต้หวั ข้อ “การชาระบัญชีกองทุนรวม และวิธกี ารเฉลี่ยเงินคืน
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”
(1.17) ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ก.ล.ต. โดยเคร่งครัด
(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน
(2.1) จัดให้มกี ารรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนและกองทุน ให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กาหนดไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บ
จากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(2.2) ได้รบั ค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(3) การแต่งตัง้ บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน
(3.1) จัดให้มผี ดู้ ูแลผลประโยชน์กองทุนซึ่งมีคุณสมบัตติ ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์อ่นื
แทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ทกี่ าหนดไว้ในข้อ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์” ทัง้ นี้
โดยได้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก่อน
(3.2) แต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
(3.3) จัดให้มผี สู้ อบบัญชีของกองทุนทีม่ คี ุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศสานักงาน ว่าด้วยการให้ความ
เห็นชอบผูส้ อบบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์และบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์
(3.4) แต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีกองทุนเมื่อยุตหิ รือเลิกกองทุน ทัง้ นี้โดยความเห็นชอบของสานักงาน ก่อน
(3.5) แต่งตัง้ และถอดถอนนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
(3.6) แต่งตัง้ บุคคลใดๆ เพื่อมาปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่กองทุน ทัง้ นี้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
(4) การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และงานทะเบียนหน่วยลงทุน
(4.1) จัดให้มใี บคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน หรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นไปตามที่
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
(4.2) ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในโครงการภายใต้ขอ้ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก” ข้อ
“การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก” และข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
(4.3) จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธกี ารทีก่ าหนดในข้อ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก” และข้อ “การเสนอขายภายหลัง
การเสนอขายครัง้ แรก”
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(4.4) จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนทีจ่ ะรับซื้อคืนจากผูถ้ อื หน่วยตามส่วนตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน” แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน หรือข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วย
ลงทุน ทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรือการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือข้อ “การชาระค่ารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน”
(4.5) ยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนทีร่ บั ซื้อคืน ซึ่งได้รบั การจัดสรรแล้ว
(4.6) ชดเชยราคาตามข้อ “หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(4.7) ปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ไิ ด้ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนและไม่มหี น่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อ “การ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน” คงเหลืออยู่ในบัญชี
(5) การดาเนินการอื่น ๆ
(5.1) จัดให้มกี ารฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนไว้กบั ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
(5.2) จัดให้มแี ละเก็บรักษาไว้ซ่งึ ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงาน ประกาศกาหนด
(5.3) จัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมสาหรับทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือของ
รอบปี ปฏิทนิ และรายงานทุกรอบปี บญ
ั ชีของกองทุนตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และส่งรายงาน
ดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือน
นับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลา 6 เดือน และ ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการเลือกจัดทาและ
จัดส่งรายงานรอบปี บญ
ั ชีตามรายงานรอบปี ปฎิทนิ บริษทั จัดการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดง
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีของกองทุน ตามลาดับ การจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนัน้ ให้บริษทั จัดการจะดาเนินการอย่างน้อยด้วยวิธกี ารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์ หรือ สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จดั ส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธกี ารตาม (1) ให้บริษทั จัดการกองทุน
รวมดาเนินการตามวิธีการดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี้ ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการเลือกจัดทารายงานรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน บริษทั จัดการจะได้รบั การยกเว้นไม่ต้องจัดทา
และจัดส่งรายงานในรอบระยะเวลา6 เดือนหลังสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีนัน้ เว้นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขเป็ นอย่างอื่น
(5.4) แจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมข้อมูลทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิม่ เติม
จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนให้แก่สานักงาน ทราบภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้
แก้ไขเพิม่ เติมนัน้
(5.5) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนต่อสานักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่
สานักงาน กาหนดในกรณีทหี่ ลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทาลาย
(5.6) จัดทารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน และจัดให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิน้ วันทาการนัน้
(5.7) จัดทารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิน้ วันทาการนัน้
(5.8) จัดทารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สนิ ทีม่ มี ูลค่าเกินอัตราส่วนทีส่ านักงาน กาหนด ใน
กรณีทมี่ ไิ ด้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี
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และวิธกี ารทีส่ านักงาน กาหนด และจัดส่งให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ถัดจากวันทีไ่ ด้มาซึ่ง
หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สนิ นัน้ มีมูลค่าเกินอัตราทีก่ าหนด
(5.9) จัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายใดในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนนัน้ ๆ ขายคืนหน่วยลงทุน
เกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน”
(5.10) กาหนดราคาทีเ่ ป็ นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุน ด้วยความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่อใช้
ในการคานวณทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า วิธกี ารคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ ของกองทุนตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ใน
ขณะทีค่ านวณมูลค่า
(5.11) ดูแลติดตาม และรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงการดาเนินการฟ้ องร้อง บังคับคดี หรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหาย ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(5.12) ขอความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ในการดาเนินการรับชาระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สนิ อื่น
(5.13) จัดทาบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(5.14) จัดทาและจัดส่งรายงานตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนด
(5.15) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ “วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการ
คานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธกี าร
ดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(5.16) สั ่งผูด้ ูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชาระราคาค่า
หลักทรัพย์ และเบิกจ่ายเงินของกองทุนสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกองทุน ตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน”
(5.17) หน้าทีอ่ ่นื ใดตามทีส่ านักงาน กาหนด
(ข) เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษทั จัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษทั จัดการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และเมื่อได้รบั การอนุมตั ิ หรือเห็นชอบจาก
สานักงาน
1) เมื่อสิน้ สุดระยะเวลา และ/หรือเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในโครงการ
2) ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธกี ารในการจัดการ การดาเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือกรณีอ่นื ใดอันจะมีผลให้บริษทั จัดการไม่ประสงค์ทจี่ ะปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไป
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รบั หน้าทีใ่ นการจัดการกองทุนต่อไป ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะต้องแจ้งต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่ประสงค์จะรับหน้าทีต่ ่อไป (ลาออก) โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะต้อง
ดาเนินการจัดหาบริษทั จัดการรายใหม่ทมี่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงาน และได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน เพื่อทาหน้าทีจ่ ดั การกองทุน
ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการแทนบริษทั จัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากบริษทั จัดการ
ในการเปลี่ยนตัวบริษทั จัดการหากเป็ นกรณีที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก็ให้ดาเนินการ
ขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษทั จัดการจะปฏิบตั หิ น้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ บริษทั จัดการรายใหม่
อย่างไรก็ดี หากเป็ นกรณีที่บริษทั จัดการได้ทาการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็ นบริษทั จัดการตามข้อ (2) ข้างต้นนี้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี
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จนครบถ้วนแต่กองทุน และ/หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่สามารถจัดหาบริษทั จัดการกองทุน
รวมอื่นใดมารับหน้าทีไ่ ด้ภายใน 180 วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการได้ทาการบอกกล่าว บริษทั จัดการสงวนสิทธิทจี่ ะเลิก
โครงการ โดยถือว่าการดาเนินการดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทขี่ อ้ กาหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หาก
บริษทั จัดการกองทุนได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนได้
ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษทั จัดการ :
ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนบริษทั จัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสั ่งของสานักงาน หรือโดยเหตุอ่นื ใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมรายใหม่เข้าทาหน้าทีต่ ่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวม
รายใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19 เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-470-5920 โทรสาร : 02-470-1996
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) สิทธิของผูด้ ูแลผลประโยชน์
(1.1) ได้รบั ค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจาก ผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
และกองทุนรวม”
(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์
(2.1) ดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนภายใต้
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และประกาศสานักงาน ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว หรือประกาศและคาสั ่งต่างๆ ทัง้ ทีม่ อี ยู่ใน
ปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ทีก่ าหนดให้เป็ นหน้าทีข่ องบริษทั จัดการโดยเคร่งครัด
(2.2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกทรัพย์สนิ ของกองทุนออกจากทรัพย์สนิ ของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์และทรัพย์สนิ ของลูกค้าอื่นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน พร้อมทัง้ ดูแลให้การเบิกจ่ายของ
กองทุนเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ โดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภัยทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์ หรือ
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาต
หรือตกลงเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี้หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ต้องได้รบั ความยินยอมจากบริษทั
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี
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จัดการ รับเงินต่าง ๆ ทีก่ องทุน จะพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และดาเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื้อหน่วยลงทุน
เงินปั นผล และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจาหน่าย หรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื่นใดของกองทุน
และนาเข้าไว้ในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุน
(2.3) จัดให้มกี ารรับมอบ เปลี่ยนแปลง จาหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ่งเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
ตลอดจนรับชาระหรือชาระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว ตามคาสั ่งของบริษทั จัดการเมื่อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว
(2.4) รับรองความถูกต้องในการแจ้งแก้ไขเพิม่ เติมมูลค่าหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน ณ วันทาการ
สุดท้ายของแต่ละเดือนต่อสานักงานทุกเดือน ภายในวันทาการที่ 7 ของเดือนถัดไป
(2.5) รับรองความถูกต้องในจานวนหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการออกหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผูถ้ อื
หน่วยลงทุน ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการโอนเข้าบัญชีส ั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนและจานวนหน่วยลงทุนทีถ่ ูก
ยกเลิกจากการขายคืนของ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนในแต่ละวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
(2.6) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการที่บริษทั จัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื
หน่วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื่องจากมีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถ จาหน่าย จ่าย โอน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
(2.7) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการที่บริษทั จัดการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้
ไม่สามารถ จาหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่สามารถคานวณ
มูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุน
(2.8) ให้ความเห็นชอบราคาทีเ่ ป็ นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนในกรณีทบี่ ริษทั จัดการสามารถแสดงให้
เห็นว่าการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมไม่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในขณะคานวณมูลค่าดังกล่าว
(2.9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการรับชาระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันแทนการชาระ
หนี้ดว้ ยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้
(2.10) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษทั จัดการ เพื่อประกอบกับข้อมูลอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูจ้ ดั หา
ในการจัดทารายงานดังนี้
1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทิน โดยส่งให้บริษทั จัดการภายใน 30 วันนับตัง้ แต่
วันถัดจากวันสิน้ รอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
2) รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี โดยส่งให้บริษทั จัดการภายใน 60 วัน นับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชีนัน้
(2.11) รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน และราคาขายหน่วยลงทุน
ของกองทุน และการคานวณหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการออกหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน และจานวน
หน่วยลงทุนทีล่ ดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทีบ่ ริษทั จัดการได้คานวณไว้ และส่งให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์รบั รอง เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(2.12) จ่ายเงินจากบัญชีของกองทุนในเวลาทีก่ าหนดตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
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(2.13) แจ้งและรายงานให้บริษทั จัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ รับเงินปั นผล และรับ
ดอกเบี้ย การจองหุน้ เพิม่ ทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดทีม่ ผี ลต่อการถือครองหลักทรัพย์
ของกองทุนโดยทันทีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์ได้รบั ข่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์
(2.14) จัดทารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งให้แก่บริษทั จัดการ
1) รายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผลในการดาเนินการตามคาสั ่งของบริษทั จัดการเกี่ยวกับการรับและจาหน่าย
หลักทรัพย์ การรับเงินปั นผล ดอกเบี้ย และอื่น ๆ
2) จัดทาบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สนิ ของกองทุนทีร่ บั ฝากไว้
3) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน และรับรองความถูกต้อง
4) จัดทางบกระทบยอดสาหรับบัญชีเงินฝากของกองทุนทีอ่ ยู่ภายใต้การดูแลของผูด้ ูแลผลประโยชน์
5) จัดทารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุน
(2.15) แจ้งให้บริษทั จัดการทราบในกรณีทบี่ ริษทั จัดการมิได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทัง้ ประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื่นใดทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าวจนก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อกองทุน
(2.16) จัดทารายงานเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษทั จัดการ กระทาการหรืองดเว้นกระทาการจน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีต่ ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วันนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์รถู้ งึ เหตุการณ์ดงั กล่าว
(2.17) ดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนตามทีเ่ ห็นสมควร ทัง้ นี้จะต้องไม่เข้ามามีอานาจต่อการ
ตัดสินใจและการดาเนินงานของบริษทั จัดการ
(2.18) ดาเนินการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตนหรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้ องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนให้
เรียกร้องจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
(2.19) ในกรณีทมี่ กี ารเลิกโครงการ หน้าทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดเมื่อผูช้ าระบัญชี ได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาทีก่ ารชาระบัญชียงั ไม่สนิ้ สุดผูด้ ูแลผลประโยชน์จะรับฝาก
ทรัพย์สนิ ของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(2.20) ในกรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์หมดหน้าทีล่ งไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผูด้ ูแลผลประโยชน์นนั ้ ต้องทาหน้าทีผ่ ู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สนิ และเอกสารหลักฐานทัง้ หมดของ
กองทุนนัน้ ตลอดจนการดาเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็ นเพื่อให้การโอนทรัพย์สนิ และเอกสารทัง้ หลายเป็ นไปโดยเรียบร้อย
ให้แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้ และผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้ทนั ที เว้นแต่บริษทั
จัดการหรือผูม้ อี านาจตามกฎหมายจะมีคาสั ่งเป็ นอย่างอื่น
(2.21) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทัง้ แสดงเหตุผล
และหลักฐานทีไ่ ด้ให้ความเห็นชอบหรือทีไ่ ด้ให้การรับรองข้อมูลใน รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา จากผูด้ ูแลผลประโยชน์ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
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(2.22) ทาการรับรองในกรณีทรี่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื่องจากจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ เช่น
จากราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
(2.23) รับรองข้อมูลการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง รวมถึงการชดเชยราคากรณีคานวณหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(2.24) กรณีการชาระบัญชีกองทุน ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิ
คงเหลือทีผ่ ชู้ าระบัญชีระบุ รวมถึงการรับฝากทรัพย์สนิ จนกว่าการชาระบัญชีจะเสร็จสิน้
(2.25) จดทะเบียนทรัพย์สนิ หรือหลักทรัพย์ทตี่ ้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือผูอ้ อกหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี
(2.26) จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สนิ ของกองทุนทีร่ บั ฝากไว้ รวมทัง้ จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายของ
กองทุนด้วย
(2.27) ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงาน ประกาศไว้โดยเคร่งครัด
(2.28) ดาเนินการอื่น ๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสานักงาน หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าทีด่ ูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อ
รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิง่ ทีส่ ่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
ในกรณีทผี่ ู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจใช้สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทา
นัน้ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่นื เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทา
หน้าทีเ่ ป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบ
ก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีที่การดาเนินการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์มอี านาจดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
บริษทั จัดการจะเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทัง้ หมดดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริษทั จัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์มคี วามประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อกี
ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ตกลงไว้ผดู้ ูแลผลประโยชน์
หรือบริษทั จัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่
น้อยกว่า 30 วัน
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(3) ในกรณีทมี่ กี ารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใดอันจะมีผลให้บริษทั
จัดการและผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงทีจ่ ะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และประกาศ
ดังกล่าว ทัง้ นี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้เป็ นการเพิม่ ภาระหน้าทีแ่ ก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าทีด่ งั กล่าวต่อไป ผูด้ ูแลผลประโยชน์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษทั จัดการทราบล่วงหน้า เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนเรียกร้องให้มกี ารเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(5) ในกรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัตขิ อ้ หนึ่งข้อใดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติ
ของผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษทั จัดการจะดาเนินการให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์จดั การแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
15 วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
3 วัน นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีไ่ ด้แก้ไขเสร็จสิน้
ในกรณีทผี่ ู้ดูแลผลประโยชน์มไิ ด้ทาการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษทั จัดการจะดาเนินการขออนุญาต
เปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่ ครบ
กาหนดเวลาให้แก้ไข และเมื่อได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วบริษทั
จัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน ทัง้ นี้เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั ่งเป็ นอย่าง
อื่น
(6) ในกรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์นาข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื่น ทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนไป
เปิ ดเผย หรือใช้ในทางทีก่ ่อหรืออาจจะก่อความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง
บริษทั จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ทนั ที
เนื่องจากพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กาหนดให้กองทุน ต้องมีผดู้ ูแลผลประโยชน์ ดังนัน้
ในกรณีทผี่ ู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าทีล่ งตามข้อ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์” ผูด้ ูแลผลประโยชน์นนั ้ ต้องทา
หน้าทีด่ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สนิ และเอกสารทัง้ หมดของกองทุน
นัน้ ตลอดจนถึงการดาเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็ นเพื่อให้การโอนทรัพย์สนิ และเอกสารทัง้ หลายเป็ นไปโดยเรีย บร้อยให้แก่
ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้ และผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้ทนั ทีเว้นแต่บริษทั จัดการหรือ
ผูม้ อี านาจลงนามตามกฎหมายจะมีคาสั ่งเป็ นอย่างอื่น
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระทาได้ หากเป็ นกรณีทมี่ นี ัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจ
บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้
สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-470-3207 โทรสาร : 02-470-1996
และ/หรือ ทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์ ทีบ่ ริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ขึน้
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3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 4917
บริษทั พีวี ออดิท จากัด อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645 0080
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 3787
บริษทั พีวี ออดิท จากัด อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645 0080
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 8382
บริษทั พีวี ออดิท จากัด อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645 0080
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตั น์พงศ์
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 8501
บริษทั พีวี ออดิท จากัด อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645 0080
ชื่อ : นางสาว ชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 9622
บริษทั พีวี ออดิท จากัด อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645 0080
ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล
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
4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ : 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถ.หลังสวน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2686-9500
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5. ผู้จดั จาหน่ าย :
ไม่มี
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุในสัญญาแต่งตัง้ (ถ้ามี) ทัง้ นี้สญ
ั ญาดังกล่าวจะไม่ขดั ต่อประกาศหรือกฎหมาย
ต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : ฟิ นันซ่า จากัด บล.
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 48/45 ชัน้ 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : (02)697-3800, (02)697-0300 และสาขาของ บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) สิทธิของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(1.1) ได้รบั ค่าธรรมเนียม ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน
(2) หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(2.1) ให้จดั วางเอกสารเผยแพร่ ณ สานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเกี่ยวกับกองทุน
รวมทัง้ ดาเนินการด้วยความร่วมมือของบริษทั จัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทัง้ ข้อมูลและเอกสารอันจาเป็ น
(2.2) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญทีผ่ ลู้ งทุนควรทราบ ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ใบคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย หรือเอกสารอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับกองทุน
(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารทีใ่ ช้ในการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนและ
เอกสารอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิ บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับชื่อ ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุน
ในการทาธุรกรรมกับกองทุน
(2.5) รับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุ
ในโครงการ
(2.6) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกากับภาษี และเอกสารอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้อง
(2.7) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผซู้ ้อื ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื่อนไข ทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนรวม
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(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษทั จัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้ส ั ่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนเมื่อมีความ
จาเป็ นทีจ่ ะต้องแจ้งหรือติดต่อเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือเมื่อมีเหตุ
จาเป็ นอื่นใด
(2.9) ทาการอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับหน้าทีด่ งั กล่าวข้างต้น
(2.10) ดาเนินการอื่นๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตลอดจนหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีพ่ ระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : ไม่มี
9. ที่ปรึกษา : ไม่มี
10. ผู้ประกัน (กรณี กองทุนมีประกัน) : ไม่มี
11. ผู้รบั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
13. สิ ทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั บริษทั จัดการหรือผ่านผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้
ทุกวันทาการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในหนังสือชี้ชวน
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การจัดสรรกาไรในรูปของเงินปั นผลจากกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ใน
หัวข้อ “กาหนดเวลา และวิธกี ารจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน”
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
1) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้อย่างเสรี
2) วิธกี ารขอโอนหน่วยลงทุน
2.1) การโอนหน่วยลงทุนจะกระทาได้โดยกรอกแบบคาขอโอนหน่วยลงทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนกาหนด พร้อมทัง้ ลงลายมือชื่อผูโ้ อนและผูร้ บั โอน และได้ย่นื คาขอดังกล่าวพร้อมเอกสารทีก่ าหนด
แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน
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2.2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผรู้ บั
โอนหน่วยลงทุน และผูโ้ อนหน่วยลงทุนภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รบั คาขอโอน
หน่วยลงทุน
2.3) ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะมีสทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึก
ชื่อผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีทผี่ รู้ บั โอนยังไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการมาก่อน ผูร้ บั โอนจะต้องดาเนินการขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ตามวิธที กี่ าหนดไว้ในโครงการนี้
บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีทกี่ ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจี ดั การ :
13.5.1 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อให้บริษทั จัดการทาการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนโดยบริษทั
จัดการจะกระทาการตามหัวข้อ "การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม
หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ"
13.5.2 กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
กองทุนรวม บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั เงินคืน และ/หรือ ได้รบั ทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน เมื่อบริษทั จัดการเลิกกองทุนรวม โดย
บริษทั จัดการจะจัดให้มกี ารชาระบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีก่ าหนดไว้ในโครงการนี้
13.7. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ :
1 สิทธิในการจานาหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนาหน่วยลงทุนไปจานาได้ตามกฎหมาย
2 สิทธิในการได้รบั ชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิได้รบั ชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น แทนเงินได้ ในกรณีที่
กองทุนไม่สามารถชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ตามทีก่ าหนดในข้อ “การชาระค่ารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย่ งั ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ
ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ที่
ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษทั จัดการกองทุนรวมโดยชอบ
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ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วน
ของทุนของกองทุนรวมทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือ
การคืนเงินทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย่ งั ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้
ถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั
การแต่งตัง้ จากบริษทั จัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่ว น
ของทุนของกองทุนรวมทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือ
การคืนเงินทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
(1) โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทาการบันทึกชื่อผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคาขอ
เปิ ดบัญชีกองทุน และ / หรือ บัญชีผถู้ อื หน่วยลงทุน” และ “ใบคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน” เมื่อผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชาระ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีและ/หรือเอกสาร/
หรือข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธกี ารอันสามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ ” ทุกครัง้ ทีม่ กี ารสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการยืนยันจานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุน และจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใด
ซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธกี ารอันสามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันทีป่ ิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรือภายใน
7 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันทีท่ ารายการนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงค์ขอรับ
หนังสือเพื่อรับรองการถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ โดยติดต่อยังบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน อนึ่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผู้
มอบให้ และ/หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ั ่งซื้อ
แล้วแต่กรณี
นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือบริษทั จัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื
หน่วยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนฉบับล่าสุด
เป็ นรายการทีเ่ ป็ นปั จจุบนั และถูกต้อง
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(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รบั การปรับปรุง
รายการให้เป็ นปั จจุบนั ณ วันทาการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปี ปฏิทนิ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื ปรากฏอยู่ใน
สมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทาการสุดท้ายของไตรมาสนัน้ ๆ ทางไปรษณีย์ และ/หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั
จัดการกาหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติม เอกสาร ข้อความ รวมถึงวิธกี ารแจ้ง และ/หรือ
การดาเนินการใดๆ เพื่อเป็ นหลักฐานการยืนยันจานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต โดยบริษทั
จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติม นัน้ ทัง้ นี้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนเป็ นสาคัญ
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
สามารถใช้อ้างอิงต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงิ นปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการจะจ่ายเงินปั นผลตามทีก่ าหนดไว้ในหัวข้อ “นโยบายจ่ายเงินปั นผล” โดยในกรณีทมี่ ีการจ่ายเงินปั นผล บริษทั
จัดการจะดาเนินการจ่ายเงินปั นผลโดยปฏิบตั ดิ งั นี้
(1) บริษทั จัดการจะกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินปั นผลภายใน 60 วันทาการนับจากวันสิน้
งวดบัญชี วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี และในวันอื่นๆกรณีมกี ารจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมตามทีบ่ ริษทั จัดการพิจารณา
เห็นสมควร
(2) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปั นผลต้องเป็ นผูถ้ อื หน่วยทีม่ ชี ่อื ปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินปั นผล
(3) บริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล และ
อัตราเงินปั นผลของกองทุน ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมดังต่อไปนี้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางทีผ่ ลู้ งทุนทัวไปสามารถเข้
่
าถึงได้ เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
(2) แจ้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน รวมถึงผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื
หน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุช่อื ผูถ้ อื เมื่อได้รบั การร้องขอ
(4) บริษทั จัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายในนามผูถ้ อื หน่ วยลงทุนและจัดส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนหรือนาเช็คเข้าบัญชีเงินฝากของผู้
ถือหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ทัง้ นี้บริษัทจัดการจะดาเนินการให้มีการจ่ายเงินปั นผลภายใน 30
วันนับแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินปั นผล
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่ใช้สทิ ธิขอรับเงินปั นผลจานวนใดภายในอายุความใช้สทิ ธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บริษทั จัดการจะไม่นาเงินดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุน
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16. วิ ธีการชาระเงิ นหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทัง้ ทีเ่ ป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในส่วนนี้ เว้นแต่สานักงานจะผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น
16.1 กรณีทบี่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทีบ่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ สี ทิ ธิใน
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้
16.1.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ
ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จาก
การรับชาระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้นแต่
กรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ตกลงรับชาระหนี้ดว้ ย
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวแทนเงิน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้
จากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ นัน้ ได้ และในกรณีทมี่ ีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากเงินสารอง รายได้หรือผลประโยชน์ทไี่ ด้จากการบริหารทรัพย์สนิ นัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่นในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะเฉลี่ยเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้คนื ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธินัน้ ภายใน 45 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีม่ เี งินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รบั ชาระ
หนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามความในข้อ 16.1.3 โดย
อนุโลม
16.2 กรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยมติพเิ ศษและบริษทั จัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมจะได้
จากการรับชาระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สนิ ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระ
หนี้
16.2.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะกาหนดราคาทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมได้รบั มาจากการ
รับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่นเพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารทีส่ มาคมกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ดังนี้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการอาจมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ
ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
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(2) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการจะจาหน่ายทรัพย์สนิ
ดังกล่าวในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และใน
ระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าวบริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว ในกรณีทมี่ ีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของ
กองทุนรวม
เงื่อนไขเพิม่ เติม :
ในการเฉลี่ยเงินคืนในแต่ละครัง้ ตามวรรคหนึ่ง หากบริษทั จัดการสามารถแสดงเหตุผลให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั
จัดการอาจนาเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการ รับชาระหนี้ดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ ารเฉลี่ย
เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้ นี้ หากได้มีการจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับ
ชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้นนั ้
ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระ
หนี้ดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมก็ได้
16.3 ในกรณีที่มพี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการ
กองทุนรวมจะดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทีม่ พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตรา
สารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จาก
การรับชาระหนี้กไ็ ด้ ทัง้ นี้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริษทั ไม่ต้องนาตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนัน้ มารวม
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
การชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏ
ชื่อตามทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้
17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจ่ ดั ให้มที ะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทอี่ อกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่น รวมทัง้ การให้สทิ ธิหรือการจากัดสิทธิ
ใด ๆ แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือ
ตามกฎหมายแล้ว ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าทีแ่ ล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณี
ดังนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผู้ลงทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ เี งินลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการโอน
หน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจัดการ
กองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
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(ค) การโอนหรือการจานาหน่ วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมขายให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุน
รวมหุน้ ระยะยาวทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
18. ข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิ ออกเสียง (ถ้ามี) :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
19. หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการ
กองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบ
ให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามตินัน้ เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั มติ
พิเศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน (มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน
หรือทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กาหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติม
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือ
มติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิ ธีการแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันทีเ่ ป็ นไปตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญทีเ่ ป็ นไปตาม
และไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทอี่ อกโดยอาศัย
อานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถอื ว่าข้อผูกพันส่วนทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
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การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ทัง้ นี้ เรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
(ข) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นตามข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
(ง) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวม
มีประกัน และข้อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสีย
ผลประโยชน์
(จ) เรื่องทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มผี ลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยไม่
ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันให้มสี าระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยได้รบั
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
ต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์
พร้อมทัง้ ประทับตราบริษทั (ถ้ามี) บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดให้มขี อ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเว็บไซต์ของ
บริษทั จัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันพร้อมทัง้
เหตุผลและความจาเป็ นให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
22. การเลิ กกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวม เมื่อปรากฏกรณีดงั ต่อไปนี้
1. หากปรากฏว่ากองทุนมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี้
(1) จานวนผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่ วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ น
จานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ ในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมที่
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มีกาหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืน
หน่วยลงทุน ให้พจิ ารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิ ดให้รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุน
เท่านัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมทีบ่ ริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่ เนื่องจาก
กองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สนิ คงเหลือทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่
เหลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการขายคืนนัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทเี อฟ
(3) บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเลิกกองทุนรวมเปิ ดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 22.2 เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 22.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
ทัง้ นี้ ให้นาความในข้อ (2) วรรคสองมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
22.1.2 เมื่อสานักงานมีคาสั ่งเลิกกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเมื่อสานักงานมีคาสั ่ง
เพิกถอนการอนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
22.1.3 เมื่อการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นอันสิน้ สุดลงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตัง้
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปและเพื
่
่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
22.1.4 เมื่อสานักงานสั ่งให้บริษทั จัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีที่บริษทั จัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิ ดหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตน
22.1.5 สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจเพิกถอนการอนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทปี่ รากฎเหตุ
ดังต่อไปนี้
(1) มีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือข้อผูกพันทีข่ ดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษทั จัดการกองทุนรวมมิได้ปฎิบตั หิ รือดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปตามที
่
ก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในกรณีทสี่ านักงานสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกองทุน
รวมดาเนินการให้มกี ารเลิกกองทุนรวมทันที
22.1.6 เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วย
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22.1.7 กรณีทบี่ ริษทั จัดการได้รบั คาสั ่งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานทีม่ อี านาจตามกฎหมาย อาทิ คาสั ่งศาล คาสั ่ง
อนุญาโตตุลาการ และ/หรือกรณีปรากฏการณ์อ่นื ใดตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการนี้
22.1.8 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเลิกกองทุน โดยถือว่าเป็ นความเห็นชอบของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) กรณีทมี่ กี ารเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้นาไปลงทุนใน
ต่างประเทศ
(2) กรณีทไี่ ม่สามารถลงทุนในกองทุนหลักหรือกองทุนอื่นในต่างประเทศทีม่ นี โยบายการลงทุนสอดคล้อง กับ
วัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างเหมาะสม
(3) กรณีมเี หตุทเี่ ชื่อได้ว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
22.2. การดาเนินการของบริษทั จัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพิจารณาผ่อนผัน หรือสั ่งการ
ให้บริษทั จัดการปฏิบตั เิ ป็ นอย่างอื่น
(1) ยุตกิ ารรับคาสั ่งซื้อและคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1
(2) แจ้งให้ผทู้ เี่ กี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 โดยวิธีการดังนี้
(2.1) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(2.2) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(2.3) แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(3) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยูข่ องกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุ
ตาม 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าทีส่ ามารถกระทาได้เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(4) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินทีร่ วบรวมได้ตาม (3) ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1 และเมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุน
เปิ ดนัน้
เมื่อได้ดาเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ คงเหลืออยู่จากการดาเนินการตาม (3) บริษทั
จัดการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธกี ารชาระบัญชีของกองทุนรวม
ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนเปิ ดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทจี่ ะต้องดาเนินการเพื่อ
เลิกกองทุนเปิ ดตามข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ให้บริษทั จัดการได้รบั การยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ใิ นเรื่อง
ดังต่อไปนี้ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิม่ เติม บริษทั จัดการ
จะดาเนินการให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
(1) การจัดทาและจัดส่งหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ”
หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งหนังสือชี้ชวน
(2) การจัดทาและจัดส่งรายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏ
เหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่ครบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
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(3) การจัดทารายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั
จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่ครบกาหนดจัดส่งรายงาน
(4) การจัดทารายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุ
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อน
หรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดส่งรายงาน
(5) การจัดทาและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันที่
ปรากฏเหตุการณ์ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(6) การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ
“วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ
“วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิ กกองทุน :
เมื่อเลิกโครงการแล้วบริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน จะพิจารณาแก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพิม่ เติมประกาศ กาหนด สั ่งการเห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน เป็ นอย่างอื่น
(1) บริษทั จัดการจะจัดให้มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีทสี่ านักงาน เห็นชอบ เพื่อดาเนินการคานวณ รวบรวม
ทรัพย์สนิ จัดทาบัญชี ชาระหนี้สนิ จาหน่ ายและแจกจ่าย ทรัพย์สนิ แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ ทาการอย่างอื่นตามแต่
จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิน้ โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด สั ่งการ ผ่อนผัน และ/หรือเห็นชอบ
(2) เมื่อชาระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชี และหนี้สนิ ทัง้ หมดของกองทุนเสร็จ
สิน้ ผูช้ าระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่าทีค่ งเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จานวนหน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื ปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุนรวม
(3) ในกรณีทเี่ จ้าหนี้ของกองทุนไม่ได้ย่นื คาทวงหนี้แก่ผชู้ าระบัญชี หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สนิ หรือไม่
ยื่นเช็คต่อธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คทีไ่ ด้ร ับเนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สนิ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ผูช้ าระบัญชีจะ
ดาเนินการวางเงินตามจานวนหนี้หรือจานวนเงินตามเช็ค หรือวางทรัพย์สนิ อื่น ซึ่งได้หกั ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการวางเงินหรือทรัพย์สนิ ดังกล่าวแล้ว รวมทัง้ วางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ ณ สานักงานวางทรัพย์ ตาม
กฎหมาย กฎข้อบังคับ และระเบียบเกี่ยวกับการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็ นหนังสือให้เจ้าหนี้ หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึ่งมี
ชื่อปรากฏในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวมทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สนิ ดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธอี ่นื ทีม่ หี ลักฐานการตอบรับ อีกทัง้ ยังจะดาเนินการใด ๆ ตามความจาเป็ นเพื่อให้สานักงาน
เป็ นผูม้ สี ทิ ธิถอนเงินหรือทรัพย์สนิ ทีว่ างไว้ ซึ่งเจ้าหนี้หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี นับแต่วนั ถัดจาก
วันทีไ่ ด้รบั คาบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สนิ ในฐานะทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ คงค้างของกองทุนรวม
(4) ผูช้ าระบัญชีจะต้องชาระบัญชีให้เสร็จสิน้ ภายใน 90 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันเลิกกองทุนรวม และเมื่อชาระบัญชีเสร็จสิน้
แล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทัง้ จัดส่งรายงานผลการชาระบัญชีตามแบบทีส่ านักงาน
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ประกาศกาหนด ภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันชาระบัญชีเสร็จสิน้ เว้นแต่ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มารับเงิน
หรือทรัพย์สนิ หรือไม่ย่นื เช็คแก่ธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สนิ ให้แก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุน ผูช้ าระบัญชีสามารถยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมได้เมื่อพ้นกาหนด 6 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันชาระ
บัญชีเสร็จสิน้ เว้นแต่มเี หตุผลจาเป็ นและสมควรโดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ด้วย และหากปรากฏว่ายังมี
ทรัพย์สนิ คงค้างอยู่ ผูช้ าระบัญชีจะจัดการโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ ์ของสานักงาน
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั
จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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