หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
H นเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี
กองทุ
Principal Global Clean Energy Fund (PRINCIPAL GCLEAN)
• กองทุนรวมนี้ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิ จารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย
• กองทุนมีการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนเป็ น 7 ชนิ ด ซึ่งมีเงื่อนไขการลงทุนและสิ ทธิ ประโยชน์ ที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนควรศึกษา
ข้อมูลหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดก่อนทาการลงทุน เพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ลงทุน
• กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ บริ ษทั จัดการอาจลงทุนในสัญญา
ซื้อ ขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อ ป้ องกันความเสี่ย งที่ เกี่ ยวข้ องกับ อัต ราแลกเปลี่ย นเงิ น ตรา ที่ อ าจเกิ ดขึ้ นได้ จากการ
ลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ ละขณะขึ้นอยู่กบั ดุลยพิ นิจที่ ผ้จู ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม
จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นเหลืออยู่ ซึ่ งอาจทาให้ผ้ลู งทุนได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือ
ได้รบั เงิ นคืนต่ากว่าเงิ นลงทุนเริ่ มแรกได้ อีกทัง้ การทาธุรกรรมป้ องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่ งทาให้ผลตอบแทนของ
กองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่ มขึ้น
• ในกรณี ที่มีการรับค่าธรรมเนี ยมอันเกิ ดจากกองทุนรวมในต่างประเทศที่ กองทุนนี้ ไปลงทุน บริษัทจัดการจะจ่ายคืนใน
รูปแบบใดๆ ให้แก่กองทุนนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)
• เนื่ องจากกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี เป็ นกองทุนรวมที่ เน้ นลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศดังกล่าว
เช่น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตรา ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิ จ
ตลาดการเงิ น อัต ราดอกเบี้ ย และความเสี่ย งที่ เกี่ ย วข้ อ งกับกฎหมายภาษี อากร ความเสี่ ย งในการบัง คับ ใช้ข้ อ กาหนด
เกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงิ นลงทุน หรือข้อกาหนดอื่นๆ อาทิ ผลกระทบจากภาวะเงิ นฝื ด
หรือเงิ นเฟ้ อ ความเสี่ยงที่ ทางการของต่ างประเทศจะออกมาตรการในภาวะที่ เกิ ดวิ กฤตการณ์ ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่
สามารถนาเงิ นกลับเข้ามาในประเทศได้
• กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ตอบแทน ทาให้กองทุนรวมนี้ มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ ต้องการผลตอบแทนสูงและ
รับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั ่วไป
• ในกรณี ที่ กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล โกลบอล คลี น เอ็น เนอร์จี ไม่ ส ามารถดารงสิ น ทรัพ ย์ส ภาพคล่ อ งได้ ต ามที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่มีคาสังไว้
่
• ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผ้ลู งทุนอาจได้รบั ชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนดในหนังสือชี้ชวน
• บริษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดาเนิ นการตามคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อ หรือสังสั
่ บเปลี่ ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ ทาให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้ การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความทเสี่ยง
ด้ า นภาษี หรื อ ความเสี่ ย งอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรื อ
กฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
• การลงทุนในหน่ วยลงทุน มิ ใช่การฝากเงิ น และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบั เงิ นลงทุนคืนมากกว่าหรือน้ อย
กว่าเงิ น ลงทุน เริ่ ม แรกก็ได้ ดังนัน้ ผู้ล งทุนควรลงทุน ในกองทุน เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล โกลบอล คลี น เอ็น เนอร์จี เมื่ อเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่ อาจเกิ ดขึ้นจาก
การลงทุนได้

• การพิ จารณาร่ า งหนั ง สื อ ชี้ ช วนในการเสนอขายหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น รวมนี้ มิ ได้ เ ป็ นการแสดงว่ า ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ ร ับ รองถึ งความถูกต้ อ งของข้ อ มู ล ในหนั งสื อ ชี้ ช วนของกองทุ น รวม หรื อ ได้ ป ระกัน ราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพือ่ ใช้อ้างอิ งในอนาคต และเมื่อ
มีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสิ นใจลงทุน

สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 2 สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

ป้ องกันความเสี่ยง
อัต ราแลกเปลี่ ย น
ตามดุลยพิ นิจของ
ผู้จดั การกองทุน

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล โกลบอล คลี น เอ็ น เนอร์จี
จัดตัง้ และจัดการโดย

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิล จากัด
เสนอขายต่อผูล้ งทุนทั ่วไป
มูลค่าโครงการ 5,000,000,000 บาท
จานวนหน่วย 500,000,000 หน่วย
มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ 10 บาท

ระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
ระหว่างวันที่ 24 - 30 มีนาคม 2564
ในวันและเวลาทาการถึง 15.30 น.

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่ วยลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้

ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึน้ โดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี
คาจากัดความ / คานิ ยาม :
เป็ นไปตามประกาศ
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Principal Global Clean Energy Fund
1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GCLEAN
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
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนรวมทีอ่ ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ หรือ
หลังจากสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษทั จัดการ โดยจะพิจารณาชาระเงินคืนให้กบั
ผูล้ งทุน โดยไม่นาทรัพย์สนิ ทีจ่ าหน่ายได้ไปจดทะเบียน ในกรณีที่
(ก) บริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรือไม่มตี ราสารทีส่ ามารถ
ลงทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ข) กรณีทมี่ กี ารเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(ค) กรณีทกี่ องทุนรวมมีจานวนเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้ กองทุนเพื่อส่ง
เงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(ง) กรณีมเี หตุให้เชื่อว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
ทัง้ นี้ ในกรณียุตกิ ารเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกบริษัทจัดการจะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึง
การยุตกิ ารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีย่ ุตกิ ารขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมตั จิ ดั ตัง้ กองทุนสิน้ สุดลง
ในวันทีแ่ จ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
1.10 ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่
1.11 ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จานวนเงิ นทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 5,000,000,000.00 บาท
2.1.1. จานวนเงินทุนของโครงการเริม่ ต้น : 5,000,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมครัง้ แรก บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอหน่ ว ย
ลงทุนเกินกว่าจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนเงินลงทุนของโครงการ
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บริษทั จัดการสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิม่ จานวนเงินทุนของโครงการจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หากบริษทั
จัดการพิจารณาเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนและกองทุน โดยไม่ถอื ว่าเป็ น
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการซึ่งการเพิม่ จานวนเงินลงทุนของโครงการจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการ
ดาเนินการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กาหนด
2.3. มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 500,000,000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายครัง้ แรก : 10 บาท
2.6. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
ชนิดสะสมมูลค่า
: 1,000.00 บาท
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: 1,000.00 บาท
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ:
: 1,000.00 บาท
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: 50,000,000.00 บาท
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: 1.00 บาท
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: 1.00 บาท
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: 500.00 บาท
2.7. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ ถัดไป : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
ชนิดสะสมมูลค่า
: 1,000.00 บาท
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: 1,000.00 บาท
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: 1,000.00 บาท
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: 50,000,000.00 บาท
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: 1.00 บาท
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: 1.00 บาท
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: 500.00 บาท
2.8. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน :
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืนเป็ นจานวนบาท
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่กาหนด
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ไม่กาหนด
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่กาหนด
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ไม่กาหนด
2.9. จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน :
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืนเป็ นจานวนหน่วย

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี

2

ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่กาหนด
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ไม่กาหนด
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่กาหนด
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ไม่กาหนด
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า : ไม่กาหนด
2.11. จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า : ไม่กาหนด
2.12. รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกาหนดมูล ค่าขัน้ ต่ าของการสั ่งซื้อและ/หรือขายคืนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
ช่องทางการจัดจ าหน่ ายไม่เท่ ากัน ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่ าวบริษัท จัดการจะประกาศให้ท ราบ
โดยติดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 7
วัน และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการลดหรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่ าของการทารายการสั ่งซื้อและ/หรือขาย
คืนหน่ วยลงทุน ได้ ทัง้ นี้ เพื่อรองรับรายการส่งเสริม การขายหรือบริการต่ าง ๆ หรือ ในกรณี ที่บ ริษัท จัดการเห็นว่ า
เหมาะสมมากกว่าและผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้รบั ประโยชน์มากกว่าเดิมโดยถือว่าได้รบั มติจากผู้ถือหน่วยแล้ว ทัง้ นี้ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัท จัดการจะ
ประกาศให้ทราบ โดยจะประกาศไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิ ดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิ เศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่ จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
กองทุ น มีน โยบายการลงทุ นในหรือ มีไว้ซ่ึงหน่ วยลงทุ น ของกองทุน รวมต่างประเทศเพียงกองทุ น เดี ย วคือ iShares
Global Clean Energy UCITS ETF (กองทุ นหลัก) ชนิดหน่ ว ยลงทุ น (Share Class) USD (Dist) โดยเฉลี่ย ในรอบปี
บัญ ชีไม่ น้ อยกว่าร้อ ยละ 80 ของมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิข องกองทุ น (Feeder Fund) โดยกองทุ น จดทะเบีย นจัดตัง้ ใน
ประเทศไอร์แลนด์ และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) ประเทศสหราช
อาณาจักร (UK) ส่ว นที่เหลือกองทุน จะลงทุ นในหลักทรัพ ย์ อ่นื ใดที่ได้รบั ความเห็น ชอบจากสานั กงาน ก.ล.ต. ทัง้ นี้
ผูล้ งทุนควรมีความเข้าใจและสามารถรับความเสีย่ งของความผันผวนของการลงทุนในต่างประเทศ
3.2. ชนิดกองทุนรวม : กองทุนตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ
- กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund )
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : iShares Global Clean Energy UCITS ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : สหราชอาณาจักร (UNITED KINGDOM)
เป็ นกองทุน UCITS
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสีย่ งต่างประเทศ
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3.5. นโยบายการกู้ยมื (ถ้ามี) :
กองทุนอาจกู้ยืมหรือท าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อ คืน หรือธุรกรรมการซื้อโดย
มีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบั ซ้อน
3.6.2 วิธกี ารในการคานวณ Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน Derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00%
3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Global Clean Energy UCITS ETF (“กองทุนหลัก”) เพื่อให้ผลตอบแทน
เทียบเคียงกับกองทุนหลัก (Passive Management) และกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการ
เคลื่อนไหวตามดัชนีช้วี ดั (Passive Management/ Index Tracking)
3.9. ดัชนีช้วี ดั /อ้างอิง
1.S&P Global Clean Energy Net TR สัดส่วน (%): 85.00
หมายเหตุ:ในสกุลเงิน GBP ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทีย บกับ ค่าสกุลเงินบาท ณ
วันทีล่ งทุน ตามสัดส่วนการทาสัญญาป้ องกัน ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยน
2.S&P Global Clean Energy Net TR สัดส่วน (%): 15.00
หมายเหตุ:ในสกุลเงิน GBP ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน ตาม
สัดส่วนทีไ่ ม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จะเปลี่ย นแปลงตัวชี้วดั ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัท จัดการเห็นควรและเหมาะสม
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงวันทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ค่าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วดั ดังกล่าวผ่าน
การลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได้
อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ย นแปลงตัวชี้วดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อ กาหนดของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุ น และ/หรือ ประกาศข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ย วกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทผี่ ูอ้ อกตัวดัชนีของตัวชี้วดั
ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษทั บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผถู้ ือ
หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ iShares
Global Clean Energy UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD (Dist)โดยเฉลี่ยในรอบปี
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี
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บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งกองทุ นจดทะเบียนจัดตัง้ ใน
ประเทศไอร์แลนด์ และจดทะเบีย นซื้อ ขายในตลาดหลักทรัพ ย์ล อนดอน (London Stock Exchange) ประเทศส
หราชอาณาจักร (UK) โดยกองทุนอยู่ภายใต้บริษัทจัดการ BlackRock Asset Management Ireland Limited และ
บริหารจัดการลงทุนโดย BlackRock Advisors (UK) Limited.
กองทุน iShares Global Clean Energy UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD (Dist)
มีนโยบายมุ่งลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่เป็ นส่วนประกอบของดัชนี S&P Global Clean Energy ซึ่ง
เป็ นดัช นี เ กณฑ์ ม าตรฐานของกองทุ น นี้ โดยกองทุ น ตั ง้ ใจที่ จ ะจ าลององค์ ป ระกอบของดัช นี ดัง กล่ าวโดยถื อ
หลักทรัพ ย์ท งั ้ หมดที่เป็ น ส่วนประกอบของดัช นีเกณฑ์ มาตรฐานในสัดส่ว นที่ ใกล้ เคีย งกับการให้น้ าหนักในดัช นี
ดังนัน้ จากการลงทุนเพื่อให้เป็ นไปตามดัชนี กองทุ นนี้อาจลงทุนได้ถงึ 20% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิในหุน้ ที่ออก
โดยผูอ้ อกรายเดียวกัน และอาจเพิม่ ขึน้ เป็ น 35% ในบางกรณี
บริษัท จัดการจะส่ งคาสั ่งซื้อขายหน่ วยลงทุ น โดยใช้เงิน สกุ ล GBP เป็ น สกุ ลเงินหลัก ในขณะที่กองทุ น หลักอาจ
ลงทุ น ในหลักทรัพย์ ห รือ ทรัพ ย์สิน ในหลายสกุ ลเงิน เช่น ดอลลาร์ สหรัฐ (USD) ยู โร (EUR) เป็ น ต้ น และบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
และความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ โดยถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนรับทราบและยินยอมให้ดาเนินการแล้ว
2. ส่วนทีเ่ หลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange
Traded Fund หน่ วย Property, REITs หน่ วย Infra และ/หรือ ตราสารหนี้ ที่มีล ัก ษณะคล้ ายเงิน ฝาก เงิน ฝาก
ตราสารหนี้ทงั ้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงิน และ/หรือหลักทรัพ ย์หรือทรัพย์สินอื่น ทัง้ ใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนทีไ่ ด้รบั การ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผูอ้ อกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment
grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือใน
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจะลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์ หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted Securities) รวมทัง้ สิน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุ นอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริห ารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management) และเพื่อ ป้ อ งกัน ความเสี่ย ง (Hedging) จากอัต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตราต่ างประเทศโดย
ขึ้น อยู่ กับดุ ลยพิจ นิ จของผู้จดั การกองทุ น ซึ่ง พิจ ารณาจากสภาวะของตลาดการเงิน ในขณะนั ้น และปั จ จัยอื่น ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น
ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุ นในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความ
เสี่ยงจากอัต ราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่ กับดุล ยพินิจ ของผู้จดั การกองทุ น ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของ
ตลาดการเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ น
ต้น อย่างไรก็ตามหากผู้จ ัดการกองทุ น พิจารณาว่า การป้ อ งกัน ความเสี่ ยงอัต ราแลกเปลี่ย นอาจไม่ เป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์ของผู้ถอื หน่วย หรือทาให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รบั ผูจ้ ดั การกองทุนอาจไม่ป้องกั นความ
เสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ตราสารที่มลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ ตรา
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี

5

สารหนี้ทไี่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ทมี่ อี นั ดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารหรือผูอ้ อก (Issue/Issuer) ต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจ
ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่ งหนี้ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ ากว่าที่สามารถ
ลงทุนได้ (Non-investment grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นัน้ ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือทีต่ วั ตราสาร
หรือทีผ่ อู้ อกตราสารในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะทีก่ องทุนลงทุนเท่านัน้
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ ไขเพิ่มเติม
ประกาศทีเ่ กี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุ นซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง บริษทั จัดการ
จะดาเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด และให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ในการคานวณสัดส่ว นการลงทุนของกองทุน เรื่องการจัดแบ่ งประเภทของกองทุน บริษัท จัดการอาจไม่นั บช่ว ง
ระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รบั คาสั ่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรือมีการสิน้ สุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้ นี้ต้องไม่
เกินกว่า 10 วันทาการ
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนทัง้ ในและ/หรือต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจ
มีความผันผวน เกิดภัยพิบตั ิ เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการลงทุ นในตลาดหลักทรัพย์ การเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ ราคาตลาดลงอย่างรุนแรง
ที่สุดในรอบปี บญ
ั ชี หรือกรณี อ่ืน ใดที่จ ะก่อความเสียหายให้แก่กองทุน โดยรวม เป็ นต้ น และ/หรือ กรณี เกิดเหตุ
สุดวิสยั หรือมีเหตุผลที่จาเป็ นและสมควร และ/หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วันทาการ กรณี ที่มีผู้ถือหน่ วย
ลงทุนสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนจานวนมาก ดังนัน้ จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตาม
อัต ราส่ วนการลงทุ น ที่กาหนดได้ และบริษัท จัดการจะรายงานการไม่ ส ามารถลงทุ น ตามสัด ส่ ว นการลงทุ น ต่ อ
สานักงาน ก.ล.ต.โดยไม่ถอื ว่าผิดเงื่อนไขโครงการ
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศทีเ่ กี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง บริษทั จัดการ
จะดาเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด และให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
เงื่อนไขอื่นๆ
1. ในกรณีทกี่ องทุนรวมหน่ วยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทาง* หากเกิดเหตุการณ์ทกี่ องทุนปลายทาง มีการ
ลดลงในลักษณะใดดังนี้
(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวน > 2/3 ของ NAV ของ
กองทุนปลายทาง
ในกรณี ที่กองทุ นปลายทางมีมู ลค่าทรัพ ย์สินสุ ทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวข้างต้ น บริษัท จัดการดาเนิน การ
ดังต่อไปนี้
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(1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สนิ ลดลง พร้อมแนวทางการดาเนินการของ บลจ. โดยคานึงถึง
ประโยชน์ทดี่ ีทสี่ ุดของผู้ถอื หน่วยลงทุนโดยรวมให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีม่ กี ารเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางทีป่ รากฎเหตุ
(2) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ย วกับการดาเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่ อให้ผู้ที่สนใจจะ
ลงทุ นรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุ นรวมต้องดาเนินการให้
บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวด้วย
(3) ปฏิบตั ติ ามแนวทางการดาเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีม่ กี ารเปิ ดเผยข้อมูลของ
กองทุนปลายทางทีป่ รากฏเหตุ
(4) รายงานผลการดาเนิ น การให้ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน ท าการนั บแต่ ว ัน ที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ทัง้ นี้ ระยะเวลาในการดาเนินการตามข้อ (3) บริษทั จัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
*กองทุนปลายทาง หมายถึง กองทุนทีก่ องทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ไปลงทุน ซึง่ มีลกั ษณะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี้
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงกองทุนทีม่ ี
ลักษณะเป็นการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุน ไม่ว่าจะจัดตัง้ ขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและ
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษทั ทรัสต์ หรือรูปแบบอืน่ ใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ
(REIT) หรือโครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) เป็นต้น
(2) เป็นกองทุนทีก่ องทุนหน่ วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของ NAVของกองทุนตาม (1) นัน้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่ วยลงทุนของกองทุนที่ลงทุน (classes หรือ
sub-classes) หรือขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศทีล่ งทุนทีแ่ ตกต่างไปจากที่ระบุใน
รายละเอียดโครงการกองทุนนี้โดยขึ้นอยู่กบั ดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศที่พจิ ารณา
เลือ กทดแทนกองทุ น เดิม จะต้ องมีน โยบายการลงทุ น ที่สอดคล้ องหรือใกล้ เคีย งกับนโยบายการลงทุ นของ
กองทุนนี้ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
3. บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลัก ษณะพิเศษของกองทุน รวมในอนาคตเป็ น Fund of
Funds หรือกองทุนรวมที่มกี ารลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ ทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้
หรือกลับมาเป็ นกองทุน Feeder Fund ได้โดยไม่ทาให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิม่ ขึ้น
ทัง้ นี้ ให้เป็ น ตามดุ ลยพินิจของผู้จดั การกองทุ น โดยขึ้นกับ สถานการณ์ ตลาด และต้ องเป็ น ไปเพื่อ ประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่ วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
โดยผ่ านเว็ บ ไซต์ ข องบริษั ท จัด การที่ www.principal.th หรือ ช่ อ งทางอื่ น ใดที่ บ ริษั ท จัด การก าหนดก่ อ น
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ในกรณีการดาเนินการตามข้อดังกล่าวทาให้การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภท
ของกองทุน บริษทั จัดการจะดาเนินการตามหัวข้อ “อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพ ย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อ
เป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม” ส่วนที่ 6: การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุ นตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุนรวม
4. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาเงินลงทุนบางส่วนหรือทัง้ หมดมาลงทุนในประเทศไทย ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์
ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีที่มคี วามผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด
หรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทาให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิ หรือกรณีอ่ืนใด
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ทีเ่ กิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือเกิด
ภาวะสงคราม เป็ นต้น
5. ในกรณีทกี่ องทุนที่ลงทุนมีการจากัดการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนในแต่ละวันทาการซื้อขายไม่เกิน 10% ของมูลค่า
หน่ ว ยลงทุ นทัง้ หมดของกองทุน หลัก ซึ่งในกรณี ที่ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นของกองทุน ที่ล งทุน มีการไถ่ถ อนหน่ ว ย
ลงทุนรวมกันในวันทาการซื้อขายเกินกว่าอัตราที่กาหนดไว้ดงั กล่าว มูลค่าหน่วยลงทุนที่ไถ่ถอนในส่วนทีเ่ กิน
10% จะถูกน าไปทารายการในวันทาการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ครัง้ ถัดไป (ตามข้อจากัดการไถ่
ถอนหน่ วยลงทุนที่สามารถทารายการได้ตามทีก่ องทุนหลักกาหนด) ดังนัน้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจไม่ไ ด้รบั การ
จัดสรรหน่ วยลงทุน และมู ลค่าหน่ วยลงทุนในวันที่ส่งคาสั ่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนนัน้ รวมทัง้ อาจ
ไม่ได้รบั เงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ (ถ้ามี)
รายละเอียดกองทุนหลัก
กองทุน iShares Global Clean Energy UCITS ETF
ชื่อกองทุน
: iShares Global Clean Energy UCITS ETF
Share Class
: USD (Dist)
ประเภท
: กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ
: ไม่กาหนด
วันจัดตัง้ กองทุน
: 26 กรกฎาคม 2550
ประเทศทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้
: ไอร์แลนด์
ประเทศทีจ่ ดทะเบียนซื้อขาย
: สหราชอาณาจักร (Stock Exchange: London Stock Exchange, LSE)
สกุลเงินของกองทุน
: USD
สกุลเงินทีท่ าการซื้อขาย
: GBP
วันทาการซื้อขาย
: ทุกวันทาการซื้อขายของกองทุนหลัก
การจ่ายปั นผล
: มี (ทุกครึง่ ปี )
บริษทั จัดการ
: BlackRock Asset Management Ireland Limited
บริษทั จัดการลงทุน
: BlackRock Advisors (UK) Limited
ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน
: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
นโยบายการลงทุน

: กองทุนมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รบั ผลตอบแทนรวม โดยคานึงถึงทัง้ ต้นทุน
และรายได้ทสี่ ะท้อนกับผลตอบแทนของดัชนี S&P Global Clean Energy.
: กองทุนมีนโยบายมุ่งลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่เป็ นส่วนประกอบของ
ดัชนี S&P Global Clean Energy ซึ่งเป็ นดัช นีเกณฑ์ มาตรฐานของกองทุ นนี้ โดย
กองทุนตัง้ ใจทีจ่ ะจาลององค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าวโดยถือหลักทรัพย์ทงั ้ หมดที่
เป็ นส่วนประกอบของดัชนีเกณฑ์มาตรฐานในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับการให้น้ าหนัก
ในดัชนี
ดังนั น้ จากการลงทุ นเพื่อให้เป็ นไปตามดัชนี กองทุน นี้อาจลงทุนได้ถึง 20% ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหุ้นที่ออกโดยผู้ออกรายเดียวกัน และอาจเพิ่มขึน้ เป็ น 35%
ในบางกรณี
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการสั ่งซื้อหน่วยลงทุน (Entry Charge)
: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge)
: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมรวม (Total Expense Ratio)
: 0.65% ต่อปี
หมายเหตุ: กองทุนหลักอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิม่ เติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนได้
ตัวชี้วดั (benchmark)
: S&P Global Clean Energy Index
Bloomberg ticker
: INRG LN
ISIN
: IE00B1XNHC34
ดูขอ้ มูลกองทุนหลักเพิม่ เติมได้ที่ https://www.ishares.com/uk/professional/en/products/251911/ishares-global-cleanenergy-ucits-etf?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับดัชนี อ้างอิ ง S&P Global Clean Energy Index
ดัช นี S&P Global Clean Energy Index ประกอบไปด้ว ย 30 บริษัท จดทะเบีย นที่ใหญ่ ที่สุ ดที่ท าธุ รกิจ เกี่ ย วกับพลังงาน
สะอาดที่เป็ นไปตามข้อกาหนดของการลงทุ น ดัชนีเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวได้รบั การออกแบบมาเพื่อให้บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ชนั ้ นาในธุรกิจพลังงานสะอาดทัวโลก
่
ซึ่งรวมทัง้ จากตลาดทีพ่ ฒ
ั นาแล้วและตลาดเกิดใหม่ ดัชนีดงั กล่าว
ประกอบด้วยการผสมผสานที่หลากหลายของการผลิตพลังงานสะอาดและ บริษัท ที่ผลิตอุปกรณ์ และเทคโนโลยีพ ลังงาน
สะอาด ดัชนีเกณฑ์มาตรฐานจะถ่วงน้ าหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ต ามราคาตลาดและการปรับสมดุล (rebalance) ในทุ กๆ
ครึ่ง ปี รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ ดัช นี เปรีย บเที ย บ (รวมถึ ง องค์ ป ระกอบ) สามารถดู ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ที่ เ ว็ป ไซต์
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-global-clean-energy-index/#overview
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลัก
ความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารทุน
มูลค่าของตราสารทุนมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันและกองทุนทีล่ งทุนในตราสารทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจานวนมาก ราคาของ
ตราสารทุนอาจได้รบั อิทธิพลจากปั จจัยทีส่ ่งผลต่อผลการดาเนินงานของแต่ละบริษทั ทีอ่ อกตราสารทุน ตลอดจนการ
เคลื่อนไหวของตลาดหุน้ ในแต่ละวัน และพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองในวงกว้าง รวมถึงแนวโน้มการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้ อและอัตราดอกเบี้ยรายงานผลประกอบการขององค์กร แนวโน้มทางประชากรและภัยธรรมชาติ
ความเสีย่ งจากการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม Global Clean Energy
หลักทรัพย์บางส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดทัวโลกอาจมี
่
สภาพคล่องน้อยกว่าและมีประสิทธิภาพน้อยกว่า
หลักทรัพย์ทเี่ ป็ นตัวแทนของภาคส่วนอื่น ๆ ซึ่งอาจทาให้เป็ นเรื่องยากสาหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดทัว่
โลกไม่ว่าจะซื้อหรือขายหลักทรัพย์จากภาคส่วนนี้
ความเสีย่ งจากการลงทุนแบบเชิงรับ (Passive Management)
กองทุนไม่ได้บริหารจัดการแบบเชิงรุกและอาจได้รบั ผลกระทบจากการปรับตัวลงในกลุ่มตลาดที่เกี่ย วข้องกับดัชนีเกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กองทุนลงทุน ในหลักทรัพย์ที่รวมอยู่ในหรือเป็ น ตัวแทนของดัชนีเกณฑ์มาตรฐานและกองทุนจะไม่
พยายามป้ องกันไม่ว่าจะภายใต้สภาวะตลาดใด ๆ รวมถึงสถานการณ์ทตี่ ลาดปรับตัวลง
ข้อความในส่ว นกองทุ นหลักได้ถูกเลือกมาเฉพาะส่ วนที่สาคัญ ซึ่ง แปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ ดัง นัน้ กรณี ที่มีความไม่
สอดคล้องหรือแตกต่างกับทางต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถอื ตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิม่ เติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก
ได้ หรือในกรณีทกี่ องทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ หรือมีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษทั จัดการเห็น
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ว่าไม่ ส่ งผลกระทบอย่ า งมีนั ย สาคัญ บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่ จ ะแก้ ไข/เพิ่ม เติม /เปลี่ย นแปลงให้ส อดคล้ อ งกับการ
เปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนทราบ
ตามทีป่ ระกาศสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี้ หากข้อมูลที่มกี ารแก้ไขไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ บริษทั จัดการจะทา
การแก้ไขข้อมูลและแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบทางหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ และเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
มี Net Exposure ทีเ่ กี่ยวข้องกับความเสีย่ งต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุน:
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 หน่วย infra และหน่วย Property
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
เป็ นไปตามประกาศ
ส่ว นที่ 4 : ธุร กรรมประเภทการซื้อ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) การลงทุ น ใน Reverse Repo
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Lending)
เป็ นไปตามประกาศ
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 หน่วย infra และหน่วย property ต่างประเทศ
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
เป็ นไปตามประกาศ
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ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
เป็ นไปตามประกาศ
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 :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (Single Entity Limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ประกาศกาหนด
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ประกาศกาหนด
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ประกาศกาหนด
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ประกาศกาหนด
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 มี
4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน:
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
- ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- สิทธิทจี่ ะได้รบั เงินปั นผล
4.3 รายละเอียดเพิม่ เติม
กองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 7 ชนิด ได้แก่
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ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GCLEAN-A) :
เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่ ้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GCLEAN-D) : (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผูล้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากเงินปั นผล รวมถึง
มีสทิ ธิได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษี หากปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกาหนด
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GCLEAN-R) : (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผูล้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ และไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตนิ ัน้
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GCLEAN-I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน/บุคคลธรรมดา ทีต่ ้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกาหนดขัน้ ต่าในการลงทุนสูงกว่าหน่วย
ลงทุนชนิดอื่น
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GCLEAN-C) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิ ุคคล/สถาบันทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด อาทิ ผูล้ งทุนกลุ่มกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ผูล้ งทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน
(Unit Linked) กองทุนรวมของบริษทั จัดการอื่น การลงทุนจากนิติบุคคล/สถาบันทีม่ กี ารให้บริการบริหารพอร์ตการ
ลงทุน ในรูปแบบ Asset Allocation Model รวมถึงผู้ลงทุ นกลุ่มผู้ล งทุน อื่นที่บริษัท จัดการประกาศเพิ่มในอนาคต
เป็ นต้น
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชื่อย่อ PRINCIPAL GCLEAN-X) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ):
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ หรือการลงทุนในหรือมีไว้
ซึ่งหน่ วยลงทุ นของกองทุน รวมอื่น ที่บริษัทจัดการเดียวกัน เป็ นผู้รบั ผิดชอบในการดาเนิ นการ อาทิ กองทุนรวม
ภายใต้ ก ารบริห ารของบริษั ท จั ด การ รวมถึ ง กลุ่ ม ผู้ ล งทุ น อื่ น ที่ บ ริษั ท จัด การประกาศเพิ่ ม เติ ม ในอนาคต
โดยเปิ ดโอกาสให้ผู้ล งทุ นรับรายได้จากส่วนต่ างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์ จากการ
ลงทุน (Total return)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อย่อ PRINCIPAL GCLEAN-E) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ):
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนที่ทารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จ ากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้อ งต้ น กาหนดให้
ส าหรับ ผู้ ล งทุ น ที่ ท ารายการผ่ า น Mobile Application (Mobile App) และ Internet (Easy invest) ของบริ ษั ท
จัดการเท่านัน้ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ เติมในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมผู้ลงทุ นเพื่อลงทุนในชนิ ดผู้ลงทุน กลุ่ม และชนิดผู้ลงทุ น
พิเศษได้ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง และประกาศ
ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่ วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกาหนด
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่ วยลงทุนชนิดที่ย งั ไม่ได้
เปิ ดให้บริการ เพื่อเพิ่ม ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน และคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุน เป็ น
สาคัญ โดยบริษัท จัดการจะติ ดประกาศรายละเอีย ดการให้บริการดัง กล่ าว ล่ วงหน้ าอย่ างน้ อ ย 7 วัน ก่ อ นวัน
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เปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ใน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- Internet
หรือวิธกี ารอื่นๆเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- Internet
หรือวิธกี ารอื่นๆเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6.3. การสั ่งซื้อหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7. การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน

:

7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- Internet
วิธกี ารอื่นๆเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม : สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7.3. วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน
- แบบอัตโนมัติ
7.4. รายละเอียดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
7.4.1 วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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กรณี รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนปกติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
วิ ธีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน

: มี
: มี
: มี
: มี
: มี
: มี
: มี

ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนเงินหรือเป็ นจานวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่าง
หนึ่ง โดยกรอกรายละเอียดในคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน (ผู้ถอื หน่ วยลงทุนสามารถขอรับใบคาสั ่งขายคืน
หน่ วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ หรือช่องทาง
อื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการขายคืนหน่ วยลงทุนที่บริษัท
จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ทบี่ ริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหรือสามารถส่ง
คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยังบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
เอกสารประกอบการสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน
ผูส้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนาส่งคาสั ่งขายคืนพร้อมเอกสารประกอบต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาต
จากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู งขายคื
ั่
นหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู งขายคื
ั่
นหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
• หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
วันเวลารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
•

ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา
เริม่ ทาการถึงเวลา 15.00 น.
ทัง้ นี้ ในกรณีมเี หตุสุดวิสยั หากวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็ นวันทีไ่ ม่สามารถทารายการขาย
คืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื่อนเป็ นวันทาการถัดไป โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และ
คานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกาหนดให้วนั ทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และ
วันทาการของประเทศของกองทุนหลัก และวันทาการของประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และ
วัน ท าการที่บ ริษัท จัดการไม่ ได้รบั ผลกระทบจากการรับช าระค่า ซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุน จากกองทุ น หลัก
(ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี)
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บริษทั จัดการจะประกาศวันทีเ่ ป็ นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิ ดประกาศ ณ
สานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั
จัดการ
ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนหมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้เพื่อคานวณราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการรับซื้อคืนนัน้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/
หรือค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์(ถ้ามี) ) โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่า
กว่ามูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
การชาระค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ในการรับซื้อ คืนหน่ วยลงทุ นของกองทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการช าระเงิน ให้ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุ น
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา เว้นแต่บริษทั จัดการได้รบั การผ่อน
ผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อ
คืนหน่ วยลงทุน จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะชาระเงินให้ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุน
ภายใน 5 วัน ทาการนั บแต่วนั คานวณมู ลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รบั การผ่อนผันโดยมิให้นั บรวม
วันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุ นรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
และหรือ กรณีต ามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่า ขายคืนหน่ ว ยลงทุ นคืนแก่ผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น ”
“การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยบริษทั จัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะในนาม
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือโดยนาเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
โดยในกรณีที่ชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายในนามผู้ถอื หน่ วยลงทุน บริษัทจัดการ
จะจัดส่งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ น โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร หรือโดยให้
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการดังกล่าว
หรือบริษัทจัดการจะดาเนินการให้มีการหักกลบหนี้กนั ให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ในกรณีที่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการ
ในกรณี ที่ไม่ มีรายละเอียดระบุ ในคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุ นรวมหรือ กรณี อ่ืน ใดที่บ ริษัท จัดการไม่ สามารถ
ชาระเงินให้ผู้ข ายคืน หน่ วยลงทุน ตามวิธีการในคาขอเปิ ดบัญ ชีก องทุ น รวมของผู้ส ัง่ ขายคืนได้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิท ธิที่ จ ะพิ จ ารณาช าระค่ าขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ า วด้ ว ยวิธี การที่ บ ริษั ท จัดการ
เห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผู้ดาเนินการคืน
เงินดังกล่าวแก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
7.4.2 วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
กรณี รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
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ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่มี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่มี
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ไม่มี
หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :
1. กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการ
ดาเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษทั จัดการเห็นสมควร จากกาไรสะสม หรือกาไรสุทธิในงวด
บัญชีทจี่ ะจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตแิ ล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตจิ ะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
7.4.2.1 วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1. บริษทั จัดการจะถือว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนได้ตกลงสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนและมอบหมาย
ให้บริษัทจัดการดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่เกินปี
ละ 12 ครัง้ โดยการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าว จะมี
ผลให้จานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลง
2. บริษัท จัดการจะดาเนิ น การรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น อัต โนมัติให้ผู้ ถือ หน่ วยลงทุ น ที่ มี
รายชื่ออยู่ตามหลักฐานทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ของวันทีร่ บั ซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัตินัน้ โดยจะรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน จากการจ่ายเงิน
ปั นผลของหลักทรัพ ย์ที่กองทุนไปลงทุน หรือจากรายได้จากการลงทุนสุทธิบวก/หัก
กาไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) โดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตดิ งั กล่าว
จะไม่เกินจานวนเงินสดทีก่ องทุนทีม่ อี ยู่ ณ ขณะนัน้
บริษัท จัดการจะดาเนิ น การรับซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น อัต โนมัติให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ที่ มี
รายชื่ออยู่ตามหลักฐานทีป่ รากฏในทะเบียนผู้ถอื หน่ วยลงทุน ให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนตาม
สัดส่วนจานวนหน่ วยลงทุนทีผ่ ู้ถอื หน่ วยลงทุนถือต่อจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้วทัง้ หมด โดยบริษทั จัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้เมื่อสิน้ วันทาการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิ ป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผู้ถือ หน่ วยลงทุน อาจไม่ได้รบั เงินตามมูลค่ าหน่ วยลงทุน อันเนื่องมาจากมูลค่ า
หน่วยลงทุนนัน้ อาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กิดขึ้น
จริงจากการดาเนินงานดังกล่าว เป็ นต้น โดยบริษัทจัดการจะนาเงินค่ารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดงั กล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐ
ระยะสัน้ โดยจานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
ที่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น จะได้ ร ับ จะค านวณโดยราคาหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เปิ ด
พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ ภายใน 5 วันทาการนับถัดจากวันที่บริษัทจัดการ
ดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ในวันทารายการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติกองทุน ผู้ถอื หน่วยลงทุนทีย่ งั มิได้เปิ ด
บัญ ชีกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ บริษัทจัดการจะดาเนินการเปิ ด
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บัญชีกองทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ นอัตโนมัติ โดยถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนได้ให้
ความยินยอมในการดาเนินการดังกล่าวแล้ว
3. บริษทั จัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนอัตโนมัตนิ ัน้ เว้นแต่บริษทั จัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่า
ทรัพ ย์ สิน สุท ธิ มู ลค่ าหน่ ว ยลงทุ น ราคาขายหน่ วยลงทุ น และราคารับซื้อ คืน หน่ ว ย
ลงทุ น ตามที่ ส มาคมบริ ษั ท จัด การลงทุ น ก าหนดโดยได้ ร ับ ความเห็ น ชอบจาก
สานั กงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่ วยลงทุน ตามวรรค 1 ภายในวันท า
การถัดจากวันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
เว้น แต่ เว้นแต่ บริษัทจัดการได้รบั การผ่อ นผันระยะเวลาการคานวณมู ลค่ าทรัพ ย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตามที่
สมาคมบริษัท จัดการลงทุ น กาหนดโดยได้ร ับความเห็น ชอบจากสานั กงาน ก.ล.ต.
บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุน ตามวรรค 1 ภายในวันทาการถัดจากวันที่เสร็จ
สินการคานวณดังกล่าว
4. บริษัทจัดการจะใช้รายชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน ณ วันท า
การขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยจะปิ ดทะเบียนผู้ถอื หน่วยลงทุนเพื่อพักการโอน
หน่ ว ยลงทุ นสาหรับการรับซื้อคืน หน่ วยลงทุ นดัง กล่าวในวันท าการขายคืนหน่ ว ย
ลงทุนอัตโนมัติ
7.4.2.2 เอกสารประกอบการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจดาเนินการดังต่อไปนี้ได้ หากได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการ
กรณีผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจ่ายเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน ให้กบั บุคคลอื่นทีไ่ ม่ใช่ผถู้ อื หน่วยลงทุน หรือกองทุนอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การ
บริห ารของบริษัท จัดการตามที่กาหนด ผู้ถือหน่ วยลงทุน จะต้ องแสดงความประสงค์
ดังกล่าวใน “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่น
ทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด เมื่อบริษัทจัดการได้ดาเนินการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
หรือเงินที่ได้เมื่อเป็ นไปตามเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ตามวิธีการและ
บุคคลทีผ่ ู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์แล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถอื หน่ วย
ลงทุนได้รบั เงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนในครัง้ นัน้ ๆ เรียบร้อยแล้ว และผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ตกลงยอมรับว่าการทีบ่ ริษัทจัดการดาเนินการตามความประสงค์ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
ใน“หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุ น” หรือเอกสารอื่นที่บริษัท
จัดการกาหนดดังกล่าว ผู้ถือหน่ วยลงทุนให้ถอื ว่าตนได้รบั เงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ในครัง้ นัน้ ๆ เรียบร้อยแล้ว
และบริษทั จัดการจะถือว่ารายละเอียดตาม “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน”มีผลให้บงั คับใช้ตงั ้ แต่วนั ทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนยื่น “หนังสือแสดงเจตจานง
การจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน” และให้มีผลใช้บงั คับไปจนกว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
แจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต่อบริษทั จัดการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
เอกสารประกอบ “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสาร
อื่นทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
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กรณีบุคคลที่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้
เป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีที่ข อให้จ่ายเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุ นโดยการนาเงิน
เข้าบัญชี)
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณีบุคคลที่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้
เป็ นนิตบิ ุคคล
สาเนาหนั งสือ รับ รองกระทรวงพาณิ ช ย์ /หนั งสือ รับรองการจดทะเบีย นนิ ติบุคคล และ
หนังสือ บริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีที่ข อให้จ่ายเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุ นโดยการนาเงิน
เข้าบัญชี)
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
บริษทั จัดการสงวนสิท ธิที่จะดาเนิ นการหรือไม่ดาเนิ นการตามหนังสือแสดงเจตจานง
การจ่ายเงิน ค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ซึ่งผู้ถือ
หน่ วยลงทุนได้มอบไว้กับบริษัทจัดการแล้วได้ หากเกิดกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณา
เห็นว่าการดาเนิ นการตามหนั งสือ แสดงเจตจานงการจ่ายเงิน ค่าขายคืน หน่ วยลงทุ น
หรือเอกสารอื่นใดดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถอื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือ
อาจทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งในการทาธุรกรรมทีเ่ กี่ยวกับการ
ฟอกเงิน หรือชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือ กองทุน หรือเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่
เกี่ย วข้อ งรวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม (ถ้ ามี) หรือ เพื่อให้เป็ น ไปตามคาสั ่งหรือการ
ตีความหรือการให้ความเห็นของหน่วยงานผูม้ อี านาจ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทราบก่อนการดาเนินการหรือไม่ดาเนินการดังกล่าว และให้ถือว่าการดาเนินการ
ดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยแล้ว โดยไม่ถือว่าบริษัทจัดการ
ดาเนิน การผิดไปจากโครงการแต่ อ ย่ างใด และไม่ ถือ เป็ น การแก้ไ ขรายละเอียดของ
โครงการ ทัง้ นี้ ห ากไม่ มี คาสั ่งห้ามหรือ ข้อ ห้ามใดๆ บริษัท จัดการสามารถพิจ ารณา
จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนแทนได้
7.4.3 เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7.4.3.1. คาสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุน จะสมบู รณ์ ต่อ เมื่อคาสั ่งขายคืน ถูกต้องครบถ้วน และบริษัท
จัดการได้รบั และได้ทารายการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนแล้ว และผู้ส ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนมี
จานวนหน่ วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่ วยลงทุนที่ส ั ่ง
ขายคืน ทัง้ นี้ผู้ส ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ ในกรณี ที่ผู้ถือหน่ ว ยลงทุน สั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ นโดยมีจานวนหน่ วยลงทุน หรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถอื หน่วยลงทุน หรือการสั ่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทาให้หน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ ากว่า
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มู ล ค่ าหรือ มีจ านวนต่ ากว่ าจ านวนหน่ ว ยลงทุ น คงเหลือ ในบัญ ชีข นั ้ ต่ า (ถ้ ามี) บริษั ท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดตามจานวนที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หากบริษทั จัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญ ชีขนั ้ ต่ า
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน
ก่อ นวัน เปลี่ย นแปลง ที่ที่ทาการทุ กแห่ งของบริษัท จัดการและ ณ สถานที่ติดต่ อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของ
บริษทั จัดการ
7.4.3.2 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่ทารายการขายคืนสมบูรณ์
แล้ว ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการขายคืนหน่ วยลงทุน
ของคาสั ่งขายคืนนัน้ ๆ
เว้นแต่บริษัทจัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามทีส่ มาคมบริษัท
จัดการลงทุน กาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. บริษทั จัดการหรือ
นายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุนที่ทารายการขายคืนสมบูรณ์แล้วตามวรรค 1
ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
7.4.3.3. ในกรณี ที่กองทุน ไม่สามารถชาระเงิน ค่าขายคืน หน่ ว ยลงทุ นให้แ ก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ได้
และผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ส ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนตกลงที่จะรับชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
เป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ดัง กล่ าวเป็ นหลักทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์ สิน อื่น ทัง้ นี้ เ ป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ แ ละวิธี ก ารที่
สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมกาหนด
7.4.3.4. ผู้ถือหน่ วยลงทุน อาจยกเลิกคาสั ่งขายคื นหน่ วยลงทุน ได้ ภายในวันสุ ดท้ายในการรับ
เอกสารแสดงความจานงในการขายคืนหน่ วยลงทุน และต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากบริษัท
จัดการ
7.4.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 5 วัน
ท าการนั บ แต่ ว ัน รับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น หรื อ โดยให้ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้ อ คื น เป็ น
ผู้ด าเนิ น การน าส่ ง เว้ น แต่ ก รณี บ ริษั ท จัด การได้ร ับ การผ่ อ นผัน ระยะเวลาการค านวณมู ล ค่ า
ทรัพย์ สินสุ ท ธิ มู ลค่ าหน่ ว ยลงทุ น ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อ คืน หน่ วยลงทุ น จาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รบั การ
ผ่อนผันโดยมิให้นั บ รวมวัน หยุ ดท าการของผู้ประกอบธุ รกิจ การจัดการกองทุน ต่างประเทศที่มี
ลักษณะในท านองเดีย วกับ ธุ ร กิจ การจัด การกองทุ น รวม และผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา หรือโดยให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ น
ผูด้ าเนินการนาส่งและหรือ กรณีตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืน
แก่ ผู้ถือหน่ วยลงทุน ” “การไม่ ข ายหรือ ไม่ รบั ซื้อ คืนหน่ วยลงทุ น ตามคาสั ่งซื้อหรือ คาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
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บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วย
ลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือรูปแบบ
อื่น ที่ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญ าต โดยบริษัท จัดการจะติดประกาศรายละเอีย ดที่
เกี่ยวข้อง ที่ทที่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขอื่น ๆ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธกี ารชาระเงินค่าขายคืน
หน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิ ดประกาศรายละเอีย ดล่วงหน้าอย่างน้ อย 7 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการ
ขายและรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
2. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน เพื่อเพิ่ ม
ความสะดวกให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยบริ ษั ท จัด การจะติ ด ประกาศรายละเอี ย ดการ
ให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ
และ ณ สถานที่ติ ดต่ อ ของผู้ ส นั บสนุ น การขายหรือ รับซื้ อ คืน ที่ใ ช้ใ นการรับ ซื้อ คื น หน่ ว ย
ลงทุ น และ/หรือ เว็ปไซต์ ของบริษัทจัดการ เช่น การเพิ่มเติมวิธีการรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น
ดังต่อไปนี้
2.1 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการ
ธุรกรรมทีใ่ ช้วธิ กี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
- การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller
machine) (ถ้ามี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
- แอปพลิเคชันโทรศัพท์มอื ถือ (mobil application) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
- สื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดย การให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด
2.2 การขายคืนหน่วยลงทุนวิธีการอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาต
ให้ทาได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทาการ
ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น เพื่ อ ความเหมาะสม หรือ เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก องทุ น โดยรวม หรื อ
เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทาการขายหน่ วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อ
ของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนและ/หรือเว็ปไซต์ของ
บริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษัท
จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที ทัง้ นี้ จะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่ วย
ลงทุนเป็ นสาคัญ
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4. กรณี ผู้ข ายคืน หน่ วยลงทุนส่ งคาสั ่งขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่
สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และบริษทั จัดการไม่สามารถให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยัน
ข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดาเนินการขายคืนหน่ วยลงทุน
ดังกล่าว
ทัง้ นี้ ผู้ข ายคืนหน่ วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสั ่งขายคืนตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้
บริษัทจัดการภายใน 3 วันนับแต่ วนั ที่มีการส่งคาสั ่งขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบริษัท
จัดการได้ดาเนิน การตามคาสั ่งขายคืน ทางโทรสารของผู้ส ั ่งขายคืน หน่ ว ยลงทุ น แล้ ว หาก
ข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ต รงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัท
จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่มยี อดคงเหลือโดย
ไม่ต้องแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6. บริษัทจัดการจะไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืน
หน่ วยลงทุน ตามคาสัง่ ซื้อ หรือ คาสัง่ ขายคืน หน่ วยลงทุน ” “การหยุดรับซื้อคืนหน่ ว ยลงทุ น ”
หรือ กรณี อ่ืน ใดที่บริษัท จัด การได้ส งวนสิท ธิในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นไว้ในรายละเอีย ด
โครงการ (ถ้ามี)
7. ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการกองทุนรวมจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่ วยลงทุนให้แตกต่างจากทีก่ าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็ นการ
ชัวคราว
่
อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่
สานั กงานกาหนดซึ่ง ส่ งผลกระทบต่ อ การซื้อขายทรัพ ย์ สิ น ที่กองทุ น รวมไปลงทุ น บริษั ท
จัดการกองทุน รวมสามารถดาเนิน การดังกล่าวได้เพีย งเท่าที่มีความจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถือว่ า
บริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทาการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน:
ทุกวันทาการ ในเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.00 น.
ทัง้ นี้ บริษัท จัดการกาหนดให้วนั ท าการรับซื้อคืน หน่ ว ยลงทุ น เป็ น วัน ท าการของธนาคารพาณิ ชย์ ไทย และวัน
ทาการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวัน ทาการที่บริษัทจัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับ
ชาระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ล งทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุ นในต่ างประเทศของกองทุ น
(ถ้ามี)
7.7 การขายคืนหน่ วยลงทุน: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม: 7.9. รายละเอียดเพิม่ เติม:
1 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่
ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7
วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
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2 บริษทั จัดการจะไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
คาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวน
สิทธิในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน:
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- วิธกี ารอื่นๆเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
8.2 รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม:
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
9. การชาระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืน่ แทนเงิ น :
9.1 บริษัท จัดการอาจชาระค่าขายคืน หน่ ว ยลงทุ นให้แก่ ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น เป็ น หลักทรัพย์ ห รือทรัพ ย์ สิน อื่น แทนเงินได้
โดยเป็ นไปตามประกาศส านั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ และ/หรือประกาศอื่น ๆที่
เกี่ยวข้อง
9.2 ในกรณีที่เป็ นการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนา
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่เป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (MF for PVD) ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน.41/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการจัดตัง้ และจัดการกองทุ น
รวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562
9.3 หลักเกณฑ์การจัดสรรหลักทรัพย์
9.3.1 ในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดาเนินการที่เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็ นธรรม ต่อผู้ถอื หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกรายเป็ นสาคัญ โดยจะพิจารณาปั จจัยดังต่อไปนี้
(1) มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ (Mark to Market)
(2) อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ทลี่ งทุน (Duration)
(3) สัดส่วนการลงทุน
(4) สภาพคล่องของตราสาร
(5) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Credit Rating)
หลักการจัดสรร
- บริษัทจัดการจะดาเนิน การจัดสรรโดยเทียบมูลค่ายุ ติธรรมของหลักทรัพ ย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน และจัดสรร
หลักทรัพ ย์หรือทรัพ ย์สินให้เป็ น ไปตามสัดส่วน (%) การถือหน่ วยลงทุน ที่ขายคืน หน่ วยลงทุ น ณ วันที่ผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาปั ดจานวนหุ้น/จานวนหน่ วยของตราสารภายที่คานวณได้จากการจัดสรรให้เป็ นจานวน
เต็มตามขนาดมาตรฐานการซื้อ-ขายตามความเหมาะสม
- ในกรณี ที่มีขอ้ จ ากัดในการจัดสรรหลักทรัพ ย์ห รือทรัพ ย์สิน เช่น กรณี ที่ ผู้ออกตราสารมีการกาหนดเงื่อ นไขที่ไ ม่
อนุ ญาตให้กองทุนแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ที่กองทุนถืออยู่ทงั ้ หมดที่ออกโดยผู้ออกตราสารรายนัน้ ได้ หรือใน
กรณี ที่ก ารจัดสรรหลักทรัพ ย์ห รือทรัพ ย์สินใดๆมีแ นวโน้ มส่ งผลให้คุณสมบัติด้านสภาพคล่องของหลักทรัพ ย์หรือ
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ทรัพ ย์ สิน ภายหลังการจัดสรรลดลงอย่างมีนั ยส าคัญ บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิในการใช้ดุล ยพินิ จในการจัดสรร
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามวิธกี ารที่บริษทั จัดการพิจารณาว่าเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็ นธรรม ต่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย
9.3.2 ในกรณีที่บริษทั จัดการจะชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน บริษทั จัดการจะ
ดาเนินการจัดสรรหลักทรัพย์ตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทีจ่ ะนามาชาระเป็ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงิน
ให้แก่ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุน โดยคานวณจากมูลค่ายุตธิ รรมที่บริษัทจัดการใช้ในการคานวณราคาหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นนัน้ ณ วันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุน และจัดสรรหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตามหลักการจัดสรร
ตามข้อ 9.3.1 และหากมีส่วนต่างจะชาระเป็ น เงินสด โดยมีวธิ กี ารคานวณ ดังนี้
(ก) คานวณจานวนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนที่กองทุนต้องชาระให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน และสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุนทีข่ ายคืนหน่วยลงทุน
(ข) คานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื่อพิจารณาว่าหลักทรัพย์
แต่ละตัวคิดเป็ นสัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทัง้ หมด
(ค) จัดสรรหลักทรัพ ย์ ให้ แ ก่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามสัดส่ ว นการถือ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ข ายคืน หน่ ว ยลงทุ น ซึ่ ง
พิจารณาจากหลักการจัดสรรตามข้อ 9.3.1
(2) บริษทั จัดการจะดาเนินการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุน โดยในกรณีทมี่ ูลค่าของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพ ย์สิน อื่นที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุน มีมูล ค่าน้อ ยกว่าจ านวนเงิน ที่ผู้ขายคืน หน่ วยลงทุ นจะ
ได้รบั จากการขายคืนหน่ วยลงทุ น บริษัท จัดการจะจัดสรรหลักทรัพย์ที่คานวณได้ตามข้อ 9.3.2 (1) ให้แ ก่
ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน และจะทาการชาระส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็ นเงินสดให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในกรณี
ที่กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอต่ อการชาระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะท าการชาระ
ส่วนต่างให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเมื่อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นวันทาการใดถัดจากวันนัน้ ทัง้ นี้บริษัท
จัดการจะยึดหลักให้มีการดาเนินการทีเ่ หมาะสม เกิดประโยชน์สงู สุด และเป็ นธรรม ต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมทุกรายเป็ นสาคัญ
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับจานวนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนทีผ่ ู้ขายคืนหน่ วยลงทุนพึงได้รบั
หักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นทีต่ ้องการจัดสรรให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(3) กรณีทมี่ ผี ู้ขายคืนหน่ วยลงทุนทีร่ บั ค่าขายคืนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินมากกว่า
1 ราย บริษทั จัดการจะดาเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ตามวิธกี ารทีก่ าหนดในข้อ 9.3.2 (1)
(4) กรณี การจ่ายเงินส่วนต่างระหว่างมูล ค่าตามข้อ 9.3.2 (2) ให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนทีร่ บั ค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุ น ด้ว ยหลักทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์สิ น อื่น แทนเงิน ที่มีจานวนผู้ข ายคืน หน่ วยลงทุ นดังกล่าวมากกว่า 1 ราย
บริษัทจัดการจะดาเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้แก่ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนทีม่ ีมูลค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
น้อยที่สุ ดก่อนตามลาดับ ทัง้ นี้ บริษัท จัดการจะยึดหลักให้มีการดาเนิ นการที่เหมาะสม เกิดประโยชน์สูง สุ ด
และเป็ นธรรม ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็ นสาคัญ
9.3.3 วิธกี ารส่งมอบ
บริษั ท จัดการจะด าเนิ น การส่ ง มอบหลัก ทรัพ ย์ ไปยัง บัญ ชีที่ ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น เปิ ด ไว้ กั บบริษั ท ศู น ย์ ร ับ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู้รบั ฝากทรัพ ย์สินหรือตัวแทนเก็บรักษา
ทรัพย์สนิ ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือผูร้ กั ษาทรัพย์สนิ หรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยในส่วนทีเ่ ป็ นเงินนัน้
บริษทั จัดการจะดาเนินการโอนเข้าบัญชีรบั ชาระค่าขายคืนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนให้ไว้กบั บริษทั จัดการ
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โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ให้กบั ผู้ถือหน่ วยลงทุนประเภทกองทุนสารองเลี้ยงชีพในวัน
เดียวกับการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเงินให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นที่ๆ ส่งคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน
ในวันเดียวกัน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะยึดหลักให้มกี ารดาเนินการทีเ่ หมาะสมเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผ้ถู อื หน่ วยลงทุน :
10.1 บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนทีม่ ีคาสั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีทกี่ าหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัท จัดการกองทุ น รวมพิจ ารณาแล้ ว มีความเชื่อ โดยสุ จ ริต และสมเหตุ ส มผลว่ าเป็ น กรณี ที่เ ข้าเหตุ
ดังต่อไปนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพ ย์หรือทรัพ ย์สินที่ลงทุนไว้ต ามกาหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
(2) มีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัท จัดการยังไม่ ได้ชาระเงิน ค่าขายคืน หน่ ว ย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รับซื้อคืนทีไ่ ม่ถกู ต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.5
ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีคาสั ่งขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ ได้รบั รองข้อมูล ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื้อคืนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ข้นึ ไปและคิดเป็ นอัตรา
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
10.2 การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการที่ผู้ถอื หน่วยลงทุนมีคาสั ่งขาย
คืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืน
หน่ ว ยลงทุ น ตลอดจนเปิ ดเผยต่อ ผู้ถือ หน่ วยลงทุน รายอื่น และผู้ล งทุน ทัว่ ไปให้ท ราบเรื่องดัง กล่ าวด้ว ย
วิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และจัดทารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน
และหลักฐานการได้รบั ความเห็น ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมู ลจาก
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษทั จัดการ
อาจมอบหมายให้ผูด้ แู ลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดช าระค่ าขายคืน หากมีผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น สัง่ ขายคืน หน่ วยลงทุน ในช่ วงเวลา
ดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน
ตามลาดับวันทีส่ ่งคาสั ่งขายคืนก่อนหลัง
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11. การไม่ขายไม่รบั ซื้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสัง่ :
11.1 บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืนหรือ
คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุน
ได้ เฉพาะในกรณีทกี่ าหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน แก่
ผูล้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาดังต่อไปนี้
1. การกระท าที่ เป็ น ความผิดมู ล ฐานหรือ ความผิดฐานฟอกเงิ น ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระท าที่เป็ น การปฏิบัติต ามคาสั ่งเกี่ ย วกับการยึดหรือ อายัดทรัพ ย์ สิน โดยบุ คคลผู้มีอานาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ได้ในสาระสาคัญ
(2) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุ นรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้
ตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ว่ าด้ ว ยการด ารงความเพี ย งพอของ
เงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
(3) อยู่ระหว่างดาเนินการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 ในส่วนข้อผูกพัน
11.2 กาหนดให้บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซื้อขาย
หน่วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
ทัง้ นี้ การระงับการซื้อขายหน่ วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าว
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุ จาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุ นโดยรวมในกรณี ที่มีการระงับการซื้อ ขาย
หน่ วยลงทุนตาม (ข) วรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
โดยทันที ทัง้ นี้ หากเป็ นการระงับการซื้อขายหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 วันทาการ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อาจพิจารณาสั ่งการให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุ้มครองประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
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(ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกิดขึ้น
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ
1. ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ทกี่ องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณี
ทีก่ องทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ทซี่ ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
2. มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
3. มีเหตุที่ทาให้กองทุ นรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ
ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
11.3 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษทั จัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุ นรวมปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มคี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อ
คืน หน่ วยลงทุ นโดยพลัน และหากเป็ น เหตุ ตามข้อ 11.1 (2) ให้เปิ ดเผยต่อ ผู้ถือหน่ ว ยลงทุน รายอื่น และผู้
ลงทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนพร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้สานักงานทราบ
โดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนหรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืน
หน่ ว ยลงทุ น ตามข้อ 11.1 (2) หรือ ข้ อ 11.2 เกิน 1 วัน ท าการ ให้ บ ริษั ท จัด การกองทุ น รวมด าเนิ น การ
ดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ น และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม
เปิ ด ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสั ่งซื้อ
หรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสัง่ ซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถอื หน่ วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการเปิ ดรับ
คาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน”
ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน
หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทีไ่ ด้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุ น บริษัทจัดการอาจหยุ ดคานวณมูล ค่าทรัพ ย์ สิน สุท ธิ มูล ค่าหน่ วยลงทุ น ราคาขายหน่ ว ย
ลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
11.4 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้วหรือหยุด
รับคาสั ่งซื้อหรือ คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น ในช่ว งระยะเวลาที่บริษัท จัดการพบว่าราคาขายหน่ วยลงทุ นไม่
ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและ
คิดเป็ นอัตราตัง้ แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่ วยลงทุ นที่ถูกต้อง ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขาย
หน่ วยลงทุน หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่
ได้มคี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
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เงื่อนไขอื่น ๆ
กรณีการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนที่มีมูลค่าตัง้ แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพ ย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
• ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ ถอื หน่ วยลงทุนโดยรวม หรือทา
ให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
• ในกรณี ที่จานวนเงินที่ระบุ ในคาสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ น ของผู้ส ั ่งซื้อ ไม่ ตรงกับจานวนเงิน ค่าซื้อหน่ วยลงทุ นที่บริษัท
จัดการสามารถเรียกเก็บได้จริงในวันทาการขายทีบ่ ริษัทจัดการทารายการ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
• ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนโดยรวม หรือทา
ให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวน
สิท ธิที่ จ ะจัดสรรหรือ ไม่ จ ัดสรรหน่ ว ยลงทุ น แต่ บ างส่ ว นหรือ ทัง้ หมด โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งแจ้ง ผู้ ส ั ่งซื้ อ ก่ อ นการ
ดาเนินการ
• บริษัทจัดการจะโอนเงิน นาฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ส ั ่งซื้อ หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะผู้ส ั ่งซื้อส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ส ั ่งซื้อ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผู้ส ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่
ไม่มรี ายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงิ นค่าสั ่งซื้อตาม
วิธีการในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนของผู้ส ั ่งซื้อได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วย
วิธีการที่บริษั ท จัดการเห็น สมควร ทัง้ นี้ บริษั ท จัดการอาจมอบหมายให้ผู้ส นั บสนุ น การขายหรือ รับซื้อ คืน เป็ น
ผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ี่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ
สถานที่ติดต่ อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อ คืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุนและ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการ
• บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดบัญ ชีกองทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ไม่มียอดคงเหลือและไม่มีการทาธุรกรรม
ใดๆ เป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
• ในกรณีทกี่ ารชาระเงินด้วยคาสั ่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าว ถูกปฏิเ สธการจ่ายเงินจากธนาคารของ
ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จ ะระงับการขายหน่ วยลงทุ นแก่ ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นนัน้ และจะ
ดาเนินการนาส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนแก่ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ภายในวันทาการถัดจากวันทีไ่ ด้รบั เช็คหรือดราฟต์
นัน้ คืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ ทัง้ นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุ น การขายหรือรับซื้อคืน ดาเนินการ
ดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
• กรณีผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนส่งคาสั ่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบู รณ์ แล ะหรือไม่ช ัดเจน
และบริษทั จัดการไม่สามารถให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
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• บริษทั จัดการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือ
คาสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุน” หรือกรณี อ่ื น ใดที่บริษัทจัดการได้ส งวนสิทธิในการขายหน่ วยลงทุ นให้ผู้ส ั ่งซื้อหน่ ว ย
ลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ
• การซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ผ่ านทางไปรษณี ย์ (ถ้ ามี) หากข้อ มู ลไม่ ส มบู รณ์ และหรือ ไม่ ช ัดเจน และบริษัท จัดการไม่
สามารถให้ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น แก้ ไ ขหรือ ยืน ยัน ข้ อ มู ล ได้ ไ ม่ ว่ าด้ ว ยเหตุ ใด บริษั ท จัดการขอสงวนสิท ธิที่ จ ะไม่
ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมระยะเวลา และ/หรือวัน และเวลาทาการขายหน่ วย
ลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทา
การขายหน่ วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอีย ด
ดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ี่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อ
ของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุ น และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการเว้นแต่
กรณีทเี่ กิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดย
ทันที
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนชัวคราว
่
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง หรือถาวร ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ นทราบล่วงหน้ าโดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอีย ดดัง กล่าวล่ ว งหน้ าอย่ างน้ อย 7 วัน ก่อ นวันดาเนิ น การที่ที่ท าการทุ กแห่ งของบริษัท จัดการและ ณ
สถานทีต่ ิดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการ และแจ้งสานักงานก.ล.ต. ภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่หยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนดังกล่าว เว้น แต่
กรณีทเี่ กิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดย
ทันที
กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษทั จัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่ าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธีการทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
• บริษัทจัดการจะไม่ สบั เปลี่ยนหน่ ว ยลงทุ นหากเกิดกรณี ตามข้อ“การเลื่อนกาหนดการชาระเงิน ค่าขายคืนหน่ ว ย
ลงทุ น คืน แก่ ผู้ถือ หน่ วยลงทุน ” “การไม่ข ายหรือ ไม่ รบั ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ นตามคาสั ่งซื้อหรือ คาสั ่งขายคืน หน่ ว ย
ลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อ คืน
หน่ วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งสับเปลี่ยนใดจะมี
ผลกระทบต่อกองทุ น หรือผู้ถือหน่ วยลงทุ นโดยรวม หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือ ความเสี่ ยงต่ อ
ชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนนัน้ ๆ
โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งสับเปลี่ยนก่อนการดาเนินการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นข้อกาหนดเรื่องมูลค่าขัน้ ต่ าในการขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ถื อหน่ วย
ลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษทั จัดการ
เห็นสมควร โดยจะประกาศให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ทีท่ าการ
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ของบริษทั จัดการ และสถานทีต่ ิดต่อของผู้สนับสนุ นการขายและรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน (ถ้า
มี) และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่ว ย
ลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือ เปลี่ ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทา
การขายหน่ ว ยลงทุ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การลงทุ น ในต่ า งประเทศ โดยบริษั ท จัด การจะติ ด ประกาศ
รายละเอีย ดการให้บริการดัง กล่ าว ล่ว งหน้าอย่ างน้ อย 7 วัน ก่ อนวัน เปลี่ยนแปลง ที่ที่ ท าการทุ กแห่ง ของ
บริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/
หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ เว้นแต่กรณีทเี่ กิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษัท
จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที ทัง้ นี้ จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะหยุดรับคาสั ่งสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชัวคราว
่
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร
ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบริษัทจัดการ
จะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดาเนินการทีท่ ี่ทาการทุกแห่งของบริษัท
จัดการและ ณ สถานที่ติดต่ อของผู้สนั บสนุ น การขายหรือรับซื้อ คืน ที่ใช้ในการรับซื้อ คืน หน่ วยลงทุ น และ/
หรือ เว็ปไซต์ ข องบริษั ท จัดการ และแจ้ง ส านั กงานก.ล.ต. ภายใน 3 วัน ท าการนั บจากวัน ที่ห ยุ ดรับคาสั ่ง
สับเปลี่ยนเข้าหน่ วยลงทุ น ดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณี จาเป็ นและสมควร
บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
เป็ นไปตามประกาศ
13. เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
กรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุน ชนิด
ดังกล่าวมีผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
14. การจ่ายเงิ นปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่จา่ ย
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: จ่าย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่จ่าย
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่จ่าย
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่จ่าย
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่จ่าย
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ไม่จ่าย
1. กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานสิน้ สุดตามช่วงเวลา
ทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร จากกาไรสะสม หรือกาไรสุทธิในงวดบัญชีทจี่ ะจ่ายเงินปั นผลแล้วแต่กรณี และ
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิม่ ขึน้ ในงวดทีม่ กี ารจ่ายเงินปั นผล
นัน้
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2. การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ บริษั ท จัดการจะถือ ปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์ แ ละวิธีการที่ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กาหนด และตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก้ผู้ถือหน่ วยลงทุน เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่ วย
ลงทุนน้อยกว่ามูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปั น
ผล เพื่อไม่ให้ขดั แย้งกับกฎหมายหรือประกาศทีเ่ กี่ยวข้องทีม่ กี ารแก้ไขหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั น
ผลของกองทุนในอนาคต
14.3. กาหนดเวลา วิธกี าร และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน :
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มกี ารจ่ายเงินปั นผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล บริษทั เปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการจ่ายเงิน ปั น ผล วันปิ ดทะเบีย นผู้ถือหน่ ว ยลงทุน เพื่อการจ่ายเงินปั นผล และอัตราเงิน ปั น ผลของ
กองทุน ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมดังต่อไปนี้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนทัวไปสามารถเข้
่
าถึงได้ เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(2) แจ้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ และผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน รวมถึงผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุช่อื ผูถ้ อื เมื่อได้รบั การร้องขอ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทอี่ าจจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารทีต่ ่างกันสาหรับหน่วยลงทุนทีข่ าย
ในช่วงระยะเวลาทีต่ ่างกันได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.ก่อน ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลในแต่
ละครัง้ และจะถือปฏิบตั เิ พิม่ เติมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
ในกรณี ผู้ถือหน่ วยลงทุ นไม่ ใช้สิทธิขอรับเงิน ปั นผลจานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ บริษัทจัดการจะไม่นาเงินปั น ผลจานวนดังกล่ าวไปใช้เพื่อการอื่น ใด นอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดนัข้ อ้ จากัดในการจ่ายเงินปั นผล
15. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการได้ทเี่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดสะสมมูลค่า

: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินร้อยละ
6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดจ่ายเงินปั นผล

: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินร้อยละ
6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินร้อยละ
6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินร้อยละ
6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินร้อยละ
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6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินร้อยละ
6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินร้อยละ
6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทมี่ กี ารรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่ องทุนนี้ไป
ลงทุน บริษทั จัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆให้แก่กองทุนนี้ (ถ้ามี)
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดสะสมมูลค่า

: อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดจ่ายเงินปั นผล

: อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

: อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

: อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ
หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดสะสมมูลค่า

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดจ่ายเงินปั นผล

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
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ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมข้างต้น จะไม่รวมค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศทัง้ ในรูปแบบ
ค่าธรรมเนียมรายปี และ ค่าธรรมเนียมการปฎิบตั งิ านในธุรกรรมตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
(Transaction Fees) และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กี่ยวข้องกับการให้บริการงานผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายงานศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ
หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดสะสมมูลค่า

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดจ่ายเงินปั นผล

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
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มูล ค่ าทรัพ ย์สิน สุ ท ธิที่ใช้ในการคานวณค่ าธรรมเนี ย มการจัดการ ค่ าธรรมเนี ย มผู้ดู แ ลผลประโยชน์
ค่ า ธรรมเนี ย มนายทะเบี ย น หมายถึ ง มู ล ค่ าทรัพ ย์ สิ น ทั ง้ สิ้ น หัก ด้ ว ยมู ล ค่ าหนี้ สิ น ทัง้ สิ้ น ยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันทีค่ านวณ
15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน :
ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
1.

2.
3.

4.

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดตัง้ กองทุ น เช่ น ค่าธรรมเนี ย มหรือ ค่ าใช้จ่ ายในการดาเนิ น การขอ
อนุมตั จิ ดั ตัง้ และจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม หรือ
ค่าธรรมเนียมการเพิม่ เงินทุนจดทะเบียน เป็ นต้น ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่ วยลงทุน ซึ่งรวมถึง ค่าใช้จ่ายในการจัด
สัมมนาเผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ค่าใช้จา่ ยในการลงนามในสัญญาต่างๆ อันเกี่ยวเนื่อง
กับกองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทัง้ นี้ ค่าใช้จา่ ยดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 1.07
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิถวั เฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ กิดค่าใช้จา่ ยนัน้
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการดาเนินงานและบริหารกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริงเช่น
4.1

4.2

4.3

ค่าใช้จ่ ายที่เกี่ย วเนื่ อ งกับการลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์ แ ละทรัพ ย์ สิน ของกองทุ น เช่น ค่ า
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ห รือ ตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่ าใช้จ่ายในการ
โอนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการ
เบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ เช่น ใบหุน้ กู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการใช้ บ ริก ารของสถาบัน การเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารกองทุ น และหรื อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ใดที่ทาให้กองทุน สามารถลงทุ นในหลักทรัพ ย์และหรือ
ทรัพย์สนิ นัน้ ได้
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทาบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและ
ค่ าใช้ จ่ า ยในการสอบบัญ ชี ค่ าใช้จ่ ายที่ เกิด จากการลงบัญ ชี กองทุ น หรื อ การจัด ท า
รายงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขายและหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน เช่น ค่าจัดทา ค่าผลิต
และนาส่งคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม เอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน คาสั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุน คาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้
ถือ หน่ วยลงทุน ใบยืน ยัน ใบเสร็จ รับเงิน ใบกากับภาษี (ถ้ ามี) รายงานการถือ หน่ ว ย
ลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรือเอกสารอื่นใดทีใ่ ช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดทาและผลิตเอกสารดังกล่าวเป็ นภาษาต่างประเทศ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี

33

5.
6.

ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการชาระเงินค่าขายคืน
หน่ วยลงทุน ค่ าธรรมเนี ย มหรือ ค่าใช้จ่ ายที่เกี่ยวข้อ งกับวิธีการซื้อขายหน่ ว ยลงทุ น ที่
บริษทั จัดการเปิ ดให้บริการแก่ผูล้ งทุน
4.4 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ขอมติ สรุปมติ และตรวจสอบมติผูถ้ ือหน่ วยลงทุน การจัดประชุมผูถ้ ือหน่ วยลงทุน การ
แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุน การประกาศหนังสือพิมพ์
4.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทา ผลิต และนาส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกาหนด เช่น
หนั งสือ ชี้ช วน รายงานทุ กรอบปี บัญ ชี รายงานทุ กรอบระยะเวลาหกเดือ น รายงาน
เกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวม เพื่อนาส่งแก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือ ผู้ถือหน่ วยลงทุน และหรือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบบัญชี และผู้เกี่ยวข้อ งอื่น ๆ
ของกองทุน
4.6 ค่าใช้จ่ ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารจัด การและการดาเนิ น งานของ
กองทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ
4.7 ค่าธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ ายที่เกิดจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สมาคมกาหนด เช่ น ค่ าใช้จ่ายในการประกาศ
จ่ายเงินปั นผล เป็ นต้น
4.8 ค่าใช้จ่ ายที่เกี่ย วข้อ งกับการช าระหนี้ ด้วยทรัพ ย์ สิน อื่น เช่ น ค่ าใช้จ่ ายในการบริห าร
ทรัพ ย์ สิน ค่าธรรมเนี ยมและค่ าใช้จ่ ายที่เกิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล
เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิ รรม สัญญา ค่าบริการทางกฎหมาย
เพื่อรักษาสิทธิหรือเพื่อติดตามหนี้ สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดของกองทุน ค่ าธรรมเนีย ม
ศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจานา จานอง ปลดจานา จานอง ประเมิน
ราคา ค่าภาษีอากร ประกันภัย
4.9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผูใ้ ห้บริการ
ภายนอกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยตามสัญญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สัญญา
แต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่าย
4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการติดตามทวงถามหนี้สนิ
ของกองทุน
4.12 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้หรืออ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือ
เครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ของผูค้ านวณและประกาศดัชนี
(Index Provider)
ค่าบริการแก่ บุคคลภายนอก ค่ าอากรแสตมป์ ค่ าไปรษณี ย ากร ค่ าติดต่ อ สื่อสาร ค่ าประกาศ
หนังสือพิมพ์ ค่าเดินทาง ทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุน และชาระบัญชีกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบ
บัญ ชี เมื่ อ เลิ ก กองทุ น ค่ าธรรมเนี ย มผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ใ นระหว่ า งการช าระบัญ ชี ก องทุ น
ค่าใช้จ่ายในการชาระเงิน หรือทรัพย์สินอื่นให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ กิด
จากการที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สนิ หรือไม่นาเช็คไปขึน้ เงินจากธนาคาร เช่น
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7.
8.

9.

10.

11.
12.

ค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าธรรมเนี ยมและค่ าใช้จ่ายต่ าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อ งกับ การฟ้ องร้องบริษัท
จัด การให้ ป ฏิ บัติ ห น้ าที่ ห รือ เรี ย กค่ า สิน ไหมทดแทนความเสี ย หายจากบริษั ท จัดการ เพื่ อ
ประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าใช้จ่ ายในการลงประกาศหนัง สือพิม พ์ที่เกี่ย วข้องกับกองทุ น ตามที่ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ย วข้องกาหนด เช่ น การ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ ายต่า ง ๆ ที่เกิดจากการติดต่อ สื่อสารกับ ผู้ถือหน่ วยลงทุ น เพื่อแจ้ง
ข่ า วสารข้ อ มู ล ตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด หรือเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามทีจ่ า่ ยจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ ายต่ าง ๆ ที่เกิดจากการกู้ ยืม เงิน หรือ เข้าท าธุ ร กรรมการขายโดยมี
สัญ ญาซื้อ คืน เมื่อบริษัท จัดการมีเหตุ จ าเป็ น ต้ อ งบริห ารสภาพคล่อ งของกองทุ น เปิ ดเป็ น การ
ชัวคราว
่
ตามทีจ่ ่ายจริง

13.

ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูแ้ ละฝึ กอบรมผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อประโยชน์ในการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่ ่ายจริง
14. ค่าธรรมเนีย มและค่าใช้จ่ ายอื่น ใดที่เกี่ย วข้องกับการบริห ารจัดการกองทุ น ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ตามทีจ่ ่ายจริง
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดสะสมมูลค่า

: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดจ่ายเงินปั นผล

: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
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ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ส ั ่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดสะสมมูลค่า

: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดจ่ายเงินปั นผล

: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่
ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In): มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง :
ชนิดสะสมมูลค่า

: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดจ่ายเงินปั นผล

: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ าใช้ จ่ ายที่ เรี ย กเก็ บ จากผู้ ส ัง่ ซื้ อ หรือ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ นอัต ราที่ ร วม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out):
กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง :
ชนิดสะสมมูลค่า

: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดจ่ายเงินปั นผล

: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
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ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หมายเหตุ
บริษทั จัดการจะหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการจะต้อง
ชาระให้กบั กองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง) หรือ หักค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อ
หน่วยลงทุน (กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวใน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะ
ประกาศให้ทราบ โดยติดประกาศไว้ทบี่ ริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 7 วัน
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ชนิดสะสมมูลค่า

: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด

ชนิดจ่ายเงินปั นผล

: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ชนิดสะสมมูลค่า

: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด

ชนิดจ่ายเงินปั นผล

: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
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15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา : ไม่มี
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
1. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดจ่ายเงินปั นผล

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะถูกคานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อนาเงินดังกล่าวไปชาระเป็ นค่าใช้จา่ ยในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน เป็ นอัตราทีร่ วม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน (ถ้ามี)
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจริง
3. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผู้ลงทุนหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน ใน
กรณีที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดาเนินการ ใด ๆ ให้
เป็ นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการดาเนินการตามปกติของบริษทั จัดการหรือนายทะเบียน หรือให้
ดาเนิ น การที่ พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ าเป็ นความประสงค์ เ ฉพาะตัว ของผู้ล งทุ น หรือ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เช่ น
ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนข้อมูลทางทะเบียนใหม่ เช่น หนังสือรับรองสิทธิ หนังสือรับรองการโอน
หน่ ว ยลงทุ น เป็ นต้ น โดยบริษัท จัดการหรือ นายทะเบีย นหน่ วยลงทุ น จะคิดค่ าธรรมเนี ย มจาก
ผูล้ งทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ตามที่จ่ายจริงหรือตามอัตราที่บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่ วย
ลงทุนกาหนดในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
4. ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุ น การรับซื้อคืน หน่ วยลงทุน การสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ น บริษัท
จัดการอาจเรีย กเก็บจากผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนแต่ละกลุ่ มไม่เท่ากัน และ/หรือ แต่ละรายในอัต ราไม่
เท่ากัน โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบโดยติดประกาศรายละเอียดการดังกล่าวทีท่ ี่ ทาการทุกแห่ง
ของบริษัท จัดการและ ณ สถานที่ติดต่ อของผู้สนั บสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน หน่ วยลงทุ น และ/
หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
5. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษทั จัดการอาจ
เรียกเก็บจากผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน อาทิ ผูล้ งทุนทีท่ ารายการซื้อขายสับเปลี่ยนระหว่าง
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กองทุน และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีท่ ารายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุน
เดียวกัน เป็ นต้น โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบโดยติดประกาศรายละเอียดการดังกล่าวทีท่ ี่ ทา
การทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ โดยบริษทั จัดการจะคานึงถึงความเป็ นธรรม (Fair
Treatment) และประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
6. สาหรับชนิดหน่ วยลงทุนสาหรับผู้ลงทุนที่ไม่ได้มถี นิ่ ที่อยู่ในประเทศไทย บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่าย
ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในสกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐ หรือสกุลเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจประกาศ
เพิม่ เติมในอนาคต
7. ในกรณีทมี่ ีการรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่ องทุนนี้ไปลงทุน บริษทั
จัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆ ให้แก่กองทุนนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)
15.4. วิธกี ารคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
1. การคานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส ั ่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน และ หัวข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
2. การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน จะคานวณเป็ นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 10 วันทาการถัดจากวันสิน้ เดือน
หรือตามระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่ องกับการบริหารจัดการกองทุนในหัวข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญ ชี
บริษทั จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้ จานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตาม
ระยะเวลาที่จะได้รบั ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้ นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีทเี่ กี่ยวข้อง
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากผูซ้ ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการ โดยบริษทั จัดการจะ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ในกรณี ที่ บริษัท จัดการกองทุ น รวมมี ความประสงค์ จ ะลดค่ าธรรมเนี ย มหรือ ค่ าใช้จ่ ายตามที่ ไ ด้ระบุ ไว้ใ น
โครงการและได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบ
อย่างทัวถึ
่ งภายใน 3 วัน ทาการนับแต่วนั ที่มีการลดค่ าธรรมเนี ยมหรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทัง้ นี้ การเปิ ดเผย
ข้อมูลต้องกระทาโดยวิธกี ารที่เหมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้วา่ ผู้ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่
ข้อมู ลไว้บ นเว็บไซต์ข องบริษัท จัดการกองทุน รวม หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน ทุ กแห่ งของ
บริษทั จัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถอื ว่าสานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไข
เพิม่ เติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
2. ในกรณีที่บริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้นตามทีร่ ะบุ
ไว้ ในโครงการ บริษั ท จัด การกองทุ น รวมต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความสมเหตุ ส มผลกับ สภาพปกติ ท างธุ ร กิจ และ
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ ถึงด้วยวิธกี าร
ทีเ่ หมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูล
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ไว้บนเว็บไซต์ ของบริษัท จัดการกองทุ นรวม และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่ วยลงทุ นทุ กแห่ งของบริษัท
จัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
2.1 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผูล้ งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้
2.2 ในกรณี ที่การเรียกเก็บค่ าธรรมเนีย มหรือค่ าใช้จ่ายเพิ่ม ขึ้น เกินกว่าอัต ราขัน้ สูงของค่ าธรรมเนี ยมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุ ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัท จัดการกองทุนรวมสามารถกระทาการ
ดัง กล่าวได้ ทัง้ นี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นั บแต่ วนั ที่บริษัท จัดการกองทุ น รวมประสงค์ จะขึ้น
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ในกรณีทกี่ ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูง
ดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60
วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว
(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูง
ดังกล่าว บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้กบั กรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั มติพเิ ศษ”
ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงตามข้อ 2 (2.2) ให้บริษทั จัดการแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15
วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
15.6. หมายเหตุ:
1. การคานวณค่ าธรรมเนี ยมตามหัวข้อค่ าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ส ั ่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน และ หัวข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว (ถ้ามี)
2. การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วย
ลงทุน จะคานวณเป็ นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 10 วันทาการถัดจากวันสิน้ เดือน
3. ค่ าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่ องกับการบริห ารจัดการกองทุน ในหัว ข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ ายจริง ในทางบัญ ชี
บริษทั จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้ จานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตาม
ระยะเวลาที่จะได้รบั ประโยชน์จากค่าใช้จ่ ายนั น้ ทัง้ นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่ าวจะเป็ น ไปตามมาตรฐานการ
บัญชีทเี่ กี่ยวข้อง
16. วิ ธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคา
หน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิ ธีการดาเนิ นการในกรณี ที่มูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง :
16.1. วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษั ท จัด การจะค านวณมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น รวมตามหลักเกณฑ์ และวิธี การที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
1.1 มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
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1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดสะสมจ่ายเงินปั นผล
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
1.7 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
1.8 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน
มู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิข องแต่ ล ะชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น รวมกั น จะเท่ ากับ มู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิข องกองทุ น รวม
ซึ่งผลประโยชน์ทเี่ กิดจากการลงทุนจะถือเป็ นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปั นส่วนตามสัดส่วนมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
ในกรณีทมี่ ีการลงทุนในต่างประเทศบริษทั จัดการจะคานวณจากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่
ลงทุนในประเทศ รวมกับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการ
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อนึ่ ง ในการใช้ อ ัต ราแลกเปลี่ ย นเพื่ อ ค านวณมู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิ น สุ ท ธิ เ ป็ นเงิน บาท บริ ษั ท จัด การจะใช้
อัต ราแลกเปลี่ ย นเงิน ตราต่ างประเทศ (Spot Rate) ที่ ป ระกาศโดย Bloomberg ณ วัน ท าการค านวณ
มู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิแ ละมู ล ค่ าหน่ วยลงทุ น ที่ เวลาประมาณ 16.00 น. เป็ น เกณฑ์ ใ นการคานวณมู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบาท
ทัง้ นี้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิใช้อตั ราแลกเปลี่ยนทีอ่ ้างอิง
จากแหล่งอื่น ภายใต้ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนจาก APEX หรือ Reuter
ณ วันทาการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. หรือระบบอื่นใด
ที่มีการเผยแพร่ข้อ มูล และสามารถอ้ างอิงได้ เป็ น ต้ น เป็ น เกณฑ์ ในการคานวณมูล ค่ าทรัพ ย์ สิน สุท ธิเป็ น
เงินบาท โดยอัตราแลกเปลี่ยนทีอ่ ้างอิงจะต้องเป็ นไปตามทีป่ ระกาศสมาคม หรือประกาศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด
วิ ธีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุ นมีการแบ่ งชนิ ดหน่ วยลงทุน ท าให้การปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิต้องมีการแบ่ งการคานวณมูล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การค านวณมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิข องกองทุ น นั ้น จะคานวณมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิโ ดยรวมของกองทุ น
และปั นส่วนให้กบั หน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของวันก่อนหน้า
ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
กรณีวนั แรกของการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ทงั ้ หมดของแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนัน้ ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่ วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่ วยลงทุน
รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ และรายการเงินปั นผลทีจ่ ่ายให้แก่ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็ นต้น) และคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
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ทัง้ นี้ มูลค่าทรัพ ย์สินสุทธิของหน่ วยลงทุ นแต่ละชนิ ดที่คานวณ จะต้องมีมูลค่ าไม่ ต่ ากว่าศูนย์ การปั นส่ว น
รายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็ นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ตัวอย่างการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที่ 1
มูลค่าทรัพย์สินทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด 300,000 บาท มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่ วย 10 บาท แบ่งเป็ น 1.ชนิดสะสม
มูลค่า 300,000 บาท 2.ชนิดจ่ายปั นผล (ยังไม่เปิ ดบริการ) 3.ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดบริการ)
4.ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดบริการ) 5.ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดบริการ) 6.ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ด
บริการ) 7.ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
และสมมติมีผลประโยชน์ในวันแรก 15,000 บาท และมียอดซื้อหน่วยลงทุ นชนิดสะสมมูลค่า 500,000 บาท และมี
ยอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท
กองทุนรวม ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปั นผล ชนิดขายคืน ชนิดผู ้ลงทุน ชนิดผู ้ลงทุน
ชนิดผู ้
ชนิดช่องทาง
หน่วยลงทุน
สถาบัน
กลุม
่
ลงทุนพิเศษ อิเล็กทรอนิกส์
อัตโนมัต ิ
(ยังไม่เปิ ดบริก าร )

(ยังไม่เปิ ดบริก าร ) (ยังไม่เปิ ดบริก าร ) ( ยังไม่เปิ ดบริก าร ) (ยังไม่เปิ ดบริก าร ) (ยังไม่เปิ ดบริก าร )

ิ สุทธิทจ
มูลค่าทรัพย์สน
ี่ าหน่ายได ้
หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย (ถ ้ามี)
ผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน
้ จานวน 15,000 บาท
ิ สุทธิ
วิธค
ิ ด
ิ การปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สน
- ชนิดสะสมมูลค่า = 300,000 / 300,000 x 15,000

300,000.00

300,000.00

-

-

-

-

-

-

15,000.00

15,000.00

-

-

-

-

-

-

ิ สุทธิกอ
มูลค่าทรัพย์สน
่ นหักค่าใชจ่้ ายของกองทุน

315,000.00

315,000.00

-

-

-

-

-

-

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07%

(9.23)

(9.23)

-

-

-

-

-

-

- ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%

(0.28)

(0.28)

-

-

-

-

-

-

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%

(0.92)

(0.92)

-

-

-

-

-

-

ิ สุทธิ (NAV)
มูลค่าทร ัพย์สน

314,989.57

314,989.57

-

-

-

-

-

-

จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

30,000.0000

30,000.0000

-

-

-

-

-

-

10.4996

10.4996

-

-

-

-

-

-

รายการค่าใชจ่้ ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ หน่วย)

วันต่อมา ทาการเพิม่ -ลดหน่ วยจากการซื้อหน่ วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน ของวันทาการก่อนหน้า (จาก
รายการซื้อหน่ วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า 500,000 บาท และ ขายคืนหน่ วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000
บาท) และสมมติมผี ลประโยชน์ในวันถัดมา 40,000 บาท
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กองทุนรวม ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปั นผล ชนิดขายคืน ชนิดผู ้ลงทุน ชนิดผู ้ลงทุน
ชนิดผู ้
ชนิดช่องทาง
หน่วยลงทุน
สถาบัน
กลุม
่
ลงทุนพิเศษ อิเล็กทรอนิกส์
อัตโนมัต ิ
(ยังไม่เปิ ดบริก าร )

ิ สุทธิ ณ ว ันก่อ นหน้า
มูลค่าทร ัพย์สน

314,989.57

(ยังไม่เปิ ดบริก าร ) (ยังไม่เปิ ดบริก าร ) (ยังไม่เปิ ดบริก าร ) (ยังไม่เปิ ดบริก าร ) (ยังไม่เปิ ดบริก าร )

314,989.57

-

-

-

-

-

-

ปรับปรุงเพิม
่ -ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน ้า
้ หน่วยลงทุน
- รายการซือ

500,000.00

500,000.00

-

-

-

-

-

-

- รายการขายคืนหน่วยลงทุน

(10,000.00)

(10,000.00)

-

-

-

-

-

-

ิ สุทธิกอ
มูลค่าทร ัพย์สน
่ นห ักค่าใช้จา่ ยของกองทุน
ผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน
้ จานวน 40,000 บาท
ิ สุทธิ
วิธค
ิ ด
ิ การปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สน
- ชนิดสะสมมูลค่า = 804,989.57 / 804,989.57 x 40,000

804,989.57
40,000.00

804,989.57
40,000.00

-

-

-

-

-

-

ิ สุทธิกอ
มูลค่าทรัพย์สน
่ นหักค่าใชจ่้ ายของกองทุน

844,989.57

844,989.57

-

-

-

-

-

-

รายการค่าใชจ่้ ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07%

(24.77)

(24.77)

-

-

-

-

-

-

- ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%

(0.74)

(0.74)

-

-

-

-

-

-

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%

(2.48)

(2.48)

-

-

-

-

-

-

844,961.58

844,961.58

-

-

-

-

-

-

จานวนหน่วยลงทุนของวันก่อนหน ้า (หน่วย)

30,000.0000

30,000.0000

-

-

-

-

-

-

- หน่วยลงทุนเพิม
่ ขึน
้ (500,000 / 10.4997)

47,620.4082

47,620.4082

-

-

-

-

-

-

- หน่วยลงทุนลดลง (10,000 / 10.4996)

(952.4172)

(952.4172)

-

-

-

-

-

-

จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)

76,667.9910

76,667.9910

-

-

-

-

-

-

11.0210

11.0210

-

-

-

-

-

-

ิ สุทธิ (NAV)
มูลค่าทร ัพย์สน

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ หน่วย)

หมายเหตุ : การคานวณในตารางข้างต้ นเป็ นเพียงตัว อย่ างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั น้ ทัง้ นี้ ยังไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)
ตัวอย่างที่ 2
เปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ และชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันก่อนหน้า
โดยมีรายการ ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จานวน 400,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล จานวน
500,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จานวน 600,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้
ลงทุน สถาบัน จานวน 1,000,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุนชนิ ดผู้ลงทุนกลุ่ ม จานวน 1,200,000 บาท ซื้อหน่ วย
ลงทุนชนิดผู้ลงทุนพิเศษ จานวน 50,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุน ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 150,000
บาท และสมมติมผี ลประโยชน์เกิดขึน้ วันนี้จานวน 250,000 บาท
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กองทุนรวม

ิ สุทธิ ณ ว ันก่อ นหน้า
มูลค่าทร ัพย์สน

844,961.58

ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปั นผล

844,961.58

-

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัต ิ

ชนิดผู ้ลงทุน
สถาบัน
-

ชนิดผู ้ลงทุน
ชนิดผู ้
ชนิดช่องทาง
กลุม
่
ลงทุนพิเศษ อิเล็กทรอนิกส์
-

-

-

-

600,000.00 1,000,000.00

150,000.00

ปรับปรุงเพิม
่ -ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน ้า
้ หน่วยลงทุน
- รายการซือ

3,500,000.00

-

500,000.00

- รายการขายคืนหน่วยลงทุน

(400,000.00)

(400,000.00)

-

ิ สุทธิกอ
มูลค่าทร ัพย์สน
่ นห ักค่าใช้จา่ ยของกองทุน
ผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน
้ จานวน 250,000 บาท
ิ สุทธิ
วิธค
ิ ด
ิ การปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สน
- ชนิดสะสมมูลค่า = 444,961.58 / 3,944,961.58 x 250,000
- ชนิดจ่ายปั นผล = 500,000 / 3,944,961.58 x 250,000
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ = 600,000 / 3,944,961.58 x 250,000
- ชนิดผู ้ลงทุนสถาบัน = 1,000,000 / 3,944,961.58 x 250,000
- ชนิดผู ้ลงทุนกลุม
่ = 1,200,000 / 3,944,961.58 x 250,000
- ชนิดผู ้ลงทุนพิเศษ = 50,000 / 3,944,961.58 x 250,000
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ = 150,000 / 3,944,961.58 x 250,000

3,944,961.58
250,000.00

444,961.58
28,198.09

ิ สุทธิกอ
มูลค่าทรัพย์สน
่ นหักค่าใชจ่้ ายของกองทุน

4,194,961.58

รายการค่าใชจ่้ ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07%
(ยกเว ้นค่าธรรมเนียมการจัดการ เฉพาะชนิดผู ้ลงทุนพิเศษ)
- ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%
ิ สุทธิ (NAV)
มูลค่าทร ัพย์สน
จานวนหน่วยลงทุนของวันก่อนหน ้า (หน่วย)

1,200,000.00

50,000.00

-

-

-

-

500,000.00
31,685.99

600,000.00 1,000,000.00
38,023.18
63,371.97

1,200,000.00
76,046.37

50,000.00
3,168.60

150,000.00
9,505.80

473,159.67

531,685.99

638,023.18 1,063,371.97

1,276,046.37

53,168.60

159,505.80

(121.42)

(13.87)

(15.59)

(18.70)

(31.17)

(37.41)

-

(4.68)
(0.14)

-

(3.70)

(0.42)

(0.47)

(0.56)

(0.94)

(1.12)

(0.05)

(12.31)

(1.39)

(1.56)

(1.87)

(3.12)

(3.74)

(0.16)

(0.47)

4,194,824.15

473,143.99

531,668.37

638,002.05 1,063,336.74

1,276,004.10

53,168.39

159,500.51

-

-

-

90,735.0446 108,882.0535 4,536.7522
-

13,610.2566
-

90,735.0446 108,882.0535 4,536.7522

13,610.2566

76,667.9910

76,667.9910

-

-

- หน่วยลงทุนเพิม
่ ขึน
้

317,572.6559

-

45,367.5223

54,441.0267

- หน่วยลงทุนลดลง

(36,294.3471)

(36,294.3471)

-

-

จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)

357,946.2998

40,373.6439

45,367.5223

54,441.0267

11.7191

11.7191

11.7191

11.7191

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ หน่วย)

11.7191

11.7191

11.7194

11.7191

หมายเหตุ : การคานวณในตารางข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้ นี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)
ตัวอย่างที่ 3
มีรายการ ซื้อหน่ วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จานวน 120,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล จานวน 500,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จานวน 100,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน จานวน 500,000 บาท ขายหน่วยลงทุนชนิดผู้
ลงทุนกลุ่ม จานวน 200,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนพิเศษ จานวน 150,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุน ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 50,000 บาทในวันก่อนหน้า และสมมติมผี ลประโยชน์เกิดขึน้ วันนี้จานวน 280,000 บาท
สมมติมกี ารจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล และ มีรบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติในแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หน่วยละ 0.15 บาท
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กองทุนรวม

ิ สุทธิ ณ ว ันก่อ นหน้า
มูลค่าทร ัพย์สน

ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปั นผล

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัต ิ

ชนิดผู ้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดผู ้ลงทุน
กลุม
่

4,194,824.15

473,143.99

531,668.37

638,002.05

1,063,336.74

้ หน่วยลงทุน
- รายการซือ

1,420,000.00

120,000.00

500,000.00

100,000.00

- รายการขายคืนหน่วยลงทุน

(200,000.00)

-

-

-

ิ สุทธิกอ
มูลค่าทร ัพย์สน
่ นห ักค่าใช้จา่ ยของกองทุน
ผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน
้ จานวน 280,000 บาท
ิ สุทธิ
วิธค
ิ ด
ิ การปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สน
- ชนิดสะสมมูลค่า = 593,143.99 / 5,414,824.15 x 280,000
- ชนิดจ่ายปั นผล = 1,031,668.37/ 5,414,824.15 x 280,000
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
= 738,002.05 / 5,414,824.15 x 280,000
- ชนิดผู ้ลงทุนสถาบัน = 1,563,336.74 / 5,414,824.15 x 280,000
- ชนิดผู ้ลงทุนกลุม
่ = 1,076,004.10 / 5,414,824.15 x 280,000
- ชนิดผู ้ลงทุนพิเศษ = 203,168.39 / 5,414,824.15 x 280,000
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ = 209,500.51 / 5,414,824.15 x 280,000

5,414,824.15
280,000.00

593,143.99
30,671.41

1,031,668.37
53,347.47

ิ สุทธิกอ
มูลค่าทรัพย์สน
่ นหักค่าใชจ่้ ายของกองทุน

5,694,824.15

623,815.40

1,085,015.84

ชนิดผู ้
ชนิดช่องทาง
ลงทุนพิเศษ อิเล็กทรอนิกส์

1,276,004.10

53,168.39

159,500.51

500,000.00

-

150,000.00

50,000.00

-

(200,000.00)

-

-

738,002.05
38,162.01

1,563,336.74
80,839.98

1,076,004.10
55,640.06

203,168.39
10,505.82

209,500.51
10,833.25

776,164.06

1,644,176.72

1,131,644.16

213,674.21

220,333.76

ปรับปรุงเพิม
่ -ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน ้า

จ่ายเงินปั นผล 0.15 บาทต่อหน่วย
- ชนิดจ่ายปั นผล = 88,032.5506 x 0.15
ิ สุทธิกอ
มูลค่าทรัพย์สน
่ นหักค่าใชจ่้ ายของกองทุน
รายการค่าใชจ่้ ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07%
(ยกเว ้นค่าธรรมเนียมการจัดการ เฉพาะชนิดผู ้ลงทุนพิเศษ)
- ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%

(13,204.88)

-

(13,204.88)

-

-

-

-

-

5,681,619.27

623,815.40

1,071,810.96

776,164.06

1,644,176.72

1,131,644.16

213,674.21

220,333.76

(160.29)

(18.29)

(31.42)

(22.75)

(48.20)

(33.17)

-

(6.46)
(0.19)

(5.00)

(0.55)

(0.94)

(0.68)

(1.45)

(1.00)

(0.19)

(16.67)

(1.83)

(3.14)

(2.28)

(4.82)

(3.32)

(0.63)

(0.65)

ิ สุทธิ (NAV)
มูลค่าทร ัพย์สน

5,681,437.31

623,794.73

1,071,775.46

776,138.35

1,644,122.25

1,131,606.67

213,673.39

220,326.46

จานวนหน่วยลงทุนของวันก่อนหน ้า (หน่วย)

357,946.2998

40,373.6439

45,367.5223

54,441.0267

90,735.0446 108,882.0535

4,536.7522

13,610.2566

- หน่วยลงทุนเพิม
่ ขึน
้

121,168.3526

10,239.6068

42,665.0283

8,533.0056

- 12,799.1808

4,266.5028

- หน่วยลงทุนลดลง

(17,066.1569)

-

-

-

จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)

462,048.4955

50,613.2507

88,032.5506

12.2961

12.3247

12.1747

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ หน่วย)

42,665.0283

- (17,066.1569)

62,974.0323 133,400.0729
12.3247

12.3247

-

-

91,815.8966 17,335.9330

17,876.7594

12.3247

12.3254

12.3247

วันต่อมา ทารายการรับคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หน่วยละ 0.15 บาท ของวันก่อน
หน้า และ สมมติมผี ลประโยชน์เกิดขึน้ วันนี้ 250,000 บาท
กองทุนรวม

ิ สุทธิ ณ ว ันก่อ นหน้า
มูลค่าทร ัพย์สน

ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปั นผล

5,681,437.31

623,794.73

1,071,775.46

ชนิดขายคืน
ชนิดผู ้ลงทุน ชนิดผู ้ลงทุน
ชนิดผู ้
ชนิดช่องทาง
หน่วยลงทุน
สถาบัน
กลุม
่
ลงทุนพิเศษ อิเล็กทรอนิกส์
อัตโนมัต ิ
776,138.35 1,644,122.25 1,131,606.67 213,673.39
220,326.46

ปรับปรุงเพิม
่ -ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน ้า
้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ = 62,974.0323 x 0.15
- รายการรับซือ

(9,446.10)

-

-

(9,446.10)

-

-

-

-

้ หน่วยลงทุน
- รายการซือ

-

-

-

-

-

-

-

-

- รายการขายคืนหน่วยลงทุน

-

-

-

-

-

-

-

-

ิ สุทธิกอ
มูลค่าทร ัพย์สน
่ นห ักค่าใช้จา่ ยของกองทุน
ผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน
้ จานวน 250,000 บาท
ิ สุทธิ
วิธค
ิ ด
ิ การปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สน
- ชนิดสะสมมูลค่า = 623,794.73 / 5,671,991.21 x 250,000
- ชนิดจ่ายปั นผล = 1,071,775.46 / 5,671,991.21 x 250,000
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
= 766,692.25 / 5,671,991.21 x 250,000
- ชนิดผู ้ลงทุนสถาบัน = 1,644,122.25 / 5,671,991.21 x 250,000
- ชนิดผู ้ลงทุนกลุม
่ = 1,131,606.67 / 5,671,991.21 x 250,000
- ชนิดผู ้ลงทุนพิเศษ = 213,673.39 / 5,671,991.21 x 250,000
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ = 220,326.46 / 5,671,991.21 x 250,000

5,671,991.21
250,000.00

623,794.73
27,494.52

1,071,775.46
47,239.82

766,692.25
33,792.91

1,644,122.25
72,466.71

1,131,606.67
49,876.96

213,673.39
9,417.92

220,326.46
9,711.16

ิ สุทธิกอ
มูลค่าทรัพย์สน
่ นหักค่าใชจ่้ ายของกองทุน

5,921,991.21

651,289.25

1,119,015.28

800,485.16

1,716,588.96

1,181,483.63

223,091.31

230,037.62

(167.06)

(19.09)

(32.80)

(23.47)

(50.32)

(34.64)

-

(6.74)
(0.20)

รายการค่าใชจ่้ ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07%
(ยกเว ้นค่าธรรมเนียมการจัดการ เฉพาะชนิดผู ้ลงทุนพิเศษ)
- ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%

(5.20)

(0.57)

(0.98)

(0.70)

(1.51)

(1.04)

(0.20)

(17.35)

(1.91)

(3.28)

(2.35)

(5.03)

(3.46)

(0.65)

(0.67)

ิ สุทธิ (NAV)
มูลค่าทร ัพย์สน

5,921,801.60

651,267.68

1,118,978.22

800,458.64

1,716,532.10

1,181,444.49

223,090.46

230,030.01

จานวนหน่วยลงทุนของวันก่อนหน ้า (หน่วย)

462,048.4955

50,613.2507

88,032.5506

62,974.0323 133,400.0729

91,815.8966 17,335.9330

17,876.7594

-

-

-

-

-

-

(766.4365)

-

-

-

-

-

-

461,282.0590

50,613.2507

88,032.5506

91,815.8966 17,335.9330

17,876.7594

12.8377

12.8675

12.7109

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%

- หน่วยลงทุนเพิม
่ ขึน
้
- หน่วยลงทุนลดลง
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ หน่วย)

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี

(766.4365)

62,207.5958 133,400.0729
12.8675

12.8675

12.8675

12.8686

45

-

12.8675

หมายเหตุ :
การคานวณในตารางข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้ นี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)
2. บริษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการ ภายใน 2 วันทาการถัดไป เว้นแต่
กรณี ที่ ก องทุ น ต่ า งประเทศไม่ ไ ด้ ป ระกาศ และหรื อ น าส่ ง ข้ อ มู ล มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น
ต่ างประเทศให้ กั บ บริษั ท จัดการ และ/หรือ วัน ท าการนั น้ ตรงกับ วัน หยุ ดของกองทุ น ต่ างประเทศที่
กองทุนเข้าไปลงทุนและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมถึงสถาบันการเงินต่างประเทศติดต่อซื้อ
ขายหลักทรัพย์ปิดทาการ หรือวันตามที่บริษทั จัดการประกาศกาหนดเพิ่มเติมในกรณีที่มเี หตุการณ์ไม่
ปกติ และ/หรือ มี วนั หยุ ด ท าการต่ อ เนื่ อ งกัน จนเป็ น เหตุ ให้ บริษัท จัดการไม่ ส ามารถคานวณมู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทาการถัดไปได้
บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้
ภายในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
(2.2) คานวณราคาขายหน่ วยลงทุ นและราคารับซื้อคืน หน่ ว ยลงทุ น ทุกสิ้นวันท าการซื้อ ขายหน่ วยลงทุ น
ภายใน 2 วันทาการถัดไป โดยในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ให้
บริษทั จัดการใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนของสิ้นวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน เว้นแต่กรณีที่กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ
และหรือนาส่งข้อมูลมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กบั บริษัทจัดการ และ/หรือวันทาการ
นัน้ ตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
รวมถึง สถาบันการเงินต่ างประเทศติดต่ อซื้ อขายหลักทรัพย์ ปิ ดท าการ หรือ วัน ตามที่บริษัท จัดการ
ประกาศกาหนดเพิม่ เติมในกรณีทมี่ เี หตุการณ์ไม่ปกติ และ/หรือมีวนั หยุดทาการต่อเนื่องกันจนเป็ นเหตุ
ให้บริษทั จัดการไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการซื้อขาย
หน่ วยลงทุนภายใน 2 วันทาการถัดไป บริษทั จัดการจะคานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อ
คืน หน่ วยลงทุน ของกองทุนรวม โดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ ภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษทั จัดการได้รบั
ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ของวัน ท าการซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ล่ าสุ ด โดยให้ประกาศภายใน 3 วัน ท าการถัดไป เว้น แต่ ก รณี ที่
กองทุ นต่ างประเทศไม่ได้ประกาศ และ/หรือ นาส่ งข้อมู ลมู ลค่าหน่ วยลงทุน ของกองทุน ต่างประเทศ
ให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ วัน ทาการนั น้ ตรงกับวันหยุดของกองทุ น ต่ างประเทศที่กองทุน เข้าไป
ลงทุนและประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน รวมถึงสถาบันการเงินต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์
ปิ ดทาการ หรือวันตามทีบ่ ริษัทจัดการประกาศกาหนดเพิม่ เติมในกรณีที่มเี หตุการณ์ไม่ปกติ และ/หรือ
มีวนั หยุดทาการต่อเนื่องกันจนเป็ นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่า
หน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคาซื้อขายหน่ วยลงทุนภายใน 3 วันทาการได้ บริษัทจัดการ
จะประกาศมู ลค่าทรัพ ย์ สิน สุท ธิ มูล ค่าหน่ วยลงทุ น ราคาขายหน่ วยลงทุ นและราคารับซื้อ คืน หน่ ว ย
ลงทุน ของกองทุน รวม โดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ ภายในวันท าการถัดจากวัน ที่บริษทั จัดการคานวณมูลค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
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(2.4) ในกรณีทปี่ ระกาศตาม (2.3) ได้กระทาผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึ้นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือ ช่องทางอื่น ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ บริษัทจัด การจะประกาศ
มู ล ค่ าทรัพ ย์ สิ น สุ ท ธิ แ ละมู ล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น ภายใน 3 วัน ท าการถั ด ไป เว้ น แต่ ก รณี ที่ ก องทุ น
ต่างประเทศไม่ ได้ประกาศ และ/หรือ น าส่ งข้อมู ล มูล ค่ าหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น ต่างประเทศให้กับ
บริษทั จัดการ และ/หรือวันทาการนัน้ ตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุนและ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมถึงสถาบันการเงินต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ปิดท า
การ หรือ วัน ตามที่บริษัท จัดการประกาศกาหนดเพิ่ม เติม ในกรณี ที่มีเหตุ การณ์ ไม่ ปกติ และ/หรือ มี
วันหยุดทาการต่อเนื่องกันจนเป็ นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคาซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทาการได้ บริษัทจัดการ
จะประกาศมูลค่ าทรัพ ย์สินสุ ทธิ มูล ค่าหน่ วยลงทุ น ราคาขายหน่ วยลงทุ นและราคารับซื้อคืน หน่ ว ย
ลงทุ นของกองทุน รวม โดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ ภายในวัน ทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการคานวณมูลค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
มู ลค่ าหน่ ว ยลงทุ น หมายถึง มู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิห ารด้ว ยจ านวนหน่ ว ยลงทุ น ที่จ าหน่ ายได้แ ล้ ว
ทัง้ หมดเมื่อสิน้ วันทาการทีค่ านวณนัน้
ในกรณีทกี่ ารประกาศตาม (2.3) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมทีก่ าหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดาเนินการด้วยวิธกี ารใดๆ เพื่อให้ผูล้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดยบริษัท
จัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
(3) จัดให้มขี อ้ มูลดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวม และสถานทีท่ ุกแห่งที่
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซ้อื ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุน
เพื่ อผู้ล งทุ น ประเภทสถาบัน บริษัท จัดการอาจดาเนิ น การโดยวิธีการใดๆเพื่อ ให้ผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวแทนการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ ในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการได้ บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิประกาศทางช่ องทางอื่น ที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ข้อมูลมูล ค่าหน่ วยลงทุนที่จดั ขึ้น โดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน
หรือติดประกาศที่บริษัทจัดการและจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกที่
กระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
บริษั ท จัดการขอสงวนสิท ธิเปลี่ย นแปลงช่ อ งทางในการประกาศผ่ านทางช่ อ งทางอื่ น ใดที่
เหมาะสม และถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. การใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
หรือจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้วิธกี ารปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วธิ ี การปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล สาหรับมูลค่าหน่ วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณ ราคาขายหน่ วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยม
ตาแหน่ ง ที่ 4 ขึ้น ส่ วนมู ลค่ าหน่ วยลงทุ น เพื่อใช้ ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน จะตัด
ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
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4.

5.

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่ วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีท ศนิยม 4 ตาแหน่ ง โดยตัด
ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่คานวณได้ใน
(3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธกี ารปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่ งที่ 5
ทิ้ง
ในกรณีที่มผี ลประโยชน์เกิดขึน้ จากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทั จัดการจะนา ผลประโยชน์
นัน้ รวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
กองทุนรวมใดทีม่ กี ารลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการ
คานวณและการประกาศมูลค่าทรัพ ย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ต่อสานักงานก.ล.ต.ได้
ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ติ ามข้อ 2
(5.1) กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุน หรือหยุด รับคาสั ่งซื้อขายคืน
หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงาน ก.ล.ต.กาหนด ทัง้ นี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(5.2) กรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวมเนื่องจากมีเหตุตามทีก่ าหนดไว้ ให้ได้รบั ยกเว้น
ตามระยะเวลาดังนี้
(ก) การคานวณมู ลค่ าและราคาตามข้อ 2 (2.1) (2.2) ให้ได้ร ับยกเว้น ตัง้ แต่ วนั ที่ปรากฏเหตุ ตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว
(ข) การประกาศมู ล ค่ า และราคาตามข้ อ 2 (2.3) ให้ ไ ด้ ร ับ ยกเว้ น ตั ้ง แต่ ว ัน ที่ ป รากฏเหตุ ต าม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว

เงื่อนไขพิ เศษ:
บริษทั จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ติ ามข้อ 16.2 เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
1. เมื่อบริษทั จัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
กรณีทรี่ ะบุไว้ในโครงการ หรือตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. หรือเป็ นวันหยุดทาการซื้อขายของกองทุน
และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก โดยให้ได้รบั ยกเว้นเฉพาะช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว
2.

บริษทั จัดการอาจไม่คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีทกี่ องทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ต่างประเทศ หากมี
เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึน้
2.1 ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะกรณีที่กองทุน
รวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ทซี่ ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม หรือ
2.2 มีเหตุการณ์ ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
2.3 ในกรณี ที่กองทุ น รวมลงทุ น หรือมีไ ว้ซ่ึง หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ างประเทศ และกองทุ น รวม
ต่างประเทศนัน้ หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน หรือ ไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
คาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี

48

ทัง้ นี้ ให้ได้รบั ยกเว้นเฉพาะช่วงระยะเวลาดังกล่าว
3. เมื่อมีเหตุทบี่ ริษทั จัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุดงั กล่าว
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน
3 วันทาการ
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุ สุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องที่ไม่สามารถประกาศทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่ วยลงทุนทีจ่ ดั ขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศที่
บริษทั จัดการและจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม และถือ
ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วัน
16.4. หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1. ในกรณี ที่มู ลค่ าหน่ ว ยลงทุน หรือราคาหน่ ว ยลงทุน ที่ไม่ถู กต้ องต่ างจากมู ลค่ าหน่ วยลงทุ น หรือราคาหน่ ว ย
ลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่ง
สตางค์ข้นึ ไป แต่ไม่ ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่ าหน่ วยลงทุ นหรือราคาหน่ วยลงทุน ที่ถูกต้ อง บริษัทจัดการจะ
จัดทาและส่งรายงานให้ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ท ราบถึงความไม่ ถูกต้ องภายใน 7 วันท าการนับแต่ว ันที่พ บว่ า
มูลค่าหน่ วยลงทุ นหรือ ราคาหน่ วยลงทุน ไม่ถูกต้ อง และจัดให้มีสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของ
บริษทั จัดการเพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการ
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(2) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) สาเหตุทที่ าให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้ องกันเพื่อ มิให้มูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุ นไม่ถูกต้อ ง ในกรณี ที่ความไม่ถู กต้องมีสาเหตุม าจาก
ปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
ในกรณีที่สาเหตุที่ทาให้มูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื่องถึงการคานวณมูลค่า/ราคาหน่ วย
ลงทุนครัง้ ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตัง้ แต่วนั ทีพ่ บว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
2. ในกรณี ที่มู ลค่ าหน่ ว ยลงทุน หรือราคาหน่ ว ยลงทุน ที่ไม่ถู กต้ องต่ างจากมู ลค่ าหน่ วยลงทุ น หรือราคาหน่ ว ย
ลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ข้นึ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคา
หน่ วยลงทุนลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วนั ที่พบมูลค่า/
ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อ ง และดาเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่
มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิด
เป็ นอัตราส่วนตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(1) จัดทารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ ภายในวันทา
การถั ด จากวัน ที่ พ บว่ า มู ล ค่ า/ราคาหน่ ว ยลงทุ น นั ้น ไม่ ถู ก ต้ อ ง และส่ ง รายงานดัง กล่ า วให้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ ภ ายในวัน ท าการถัดจากวัน ที่ คานวณมู ล ค่ า/ราคาหน่ ว ยลงทุ น เสร็จ สิ้น เพื่อ ให้ผู้ดูแ ล
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ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(ค) สาเหตุทที่ าให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดาเนินการของบริษทั จัดการเมื่อพบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะจัดให้มีสาเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ เพื่อให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไ ขมู ล ค่ า/ราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งให้ เป็ นราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ ถู ก ต้ อ งภายในวัน ที่ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารรับทราบชื่อกองทุน ที่มีการแก้ไขราคาตาม
(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) ชดเชยราคาให้แล้ วเสร็จ และดาเนิ นการด้วยวิธีการใดๆเพื่อ ให้ผู้ซ้ือหน่ ว ยลงทุน หรือ ผู้ขายคืน หน่ ว ย
ลงทุนที่ได้ซ้อื หรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้
สาเนารายงานการแก้ ไขราคาย้อ นหลัง และรายงานการชดเชยราคาที่จ ัดท าตาม (1) ให้ส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไ ขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้น แต่ ในกรณี ที่ราคาหน่ ว ยลงทุ นไม่ถู กต้ องมี
สาเหตุม าจากปั จจัยภายนอกที่ไม่ อาจควบคุ มได้ บริษัท จัดการจะไม่ ส่ง รายงานมาตรการป้ องกัน ให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่าการทีร่ าคาหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1) กรณี ราคาหน่ ว ยลงทุน ที่ไม่ ถู กต้อ งต่ า กว่ าราคาหน่ วยลงทุ นที่ถู กต้ อง (understate) บริษัท จัดการจะ
ปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณีทเี่ ป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ้อื หน่วยลงทุนเป็ น
จานวนซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถกู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ กู ต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซ้ือหน่ วยลงทุ นไม่ มีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุ นเหลืออยู่น้ อยกว่า
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับ
ส่วนต่ างของราคาที่ข าดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุน ที่เหลือ อยู่ นั น้ และจ่า ยเงิน ของบริษัท
จัดการเองเป็ น จานวนเท่ ากับส่ว นต่ างของราคาที่ข าดอยู่ แล้ว แต่ก รณี เพื่อชดเชยราคาให้แ ก่
กองทุ นเปิ ด เว้น แต่ การที่ราคาหน่ วยลงทุ นไม่ ถูกต้ องมีสาเหตุ มาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ต ามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศ
ไทยหรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
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(ข)

กรณี ที่เป็ นการรับซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น บริษัท จัดการจะเพิ่ม จานวนหน่ วยลงทุ น ของผู้ขายคืน
หน่ วยลงทุ นเป็ นจานวนซึ่งมีมู ลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุน ที่ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่ วยลงทุน ที่ถูกต้อ ง หรือจ่ายเงินของกองทุ นเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่ วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มหี น่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ ายเงิน ของกองทุน เปิ ดเป็ นจ านวนเท่ากับส่ว นต่ างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณี ราคาหน่ วยลงทุ น ที่ไม่ ถู กต้ อ งสู งกว่ าราคาหน่ วยลงทุ น ที่ถูกต้ อ ง (overstate) บริษัท จัดการจะ
ปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้ือหน่ วยลงทุน
เป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผูซ้ ้อื หน่วยลงทุน
(ข) กรณีทเี่ ป็ นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่วย
ลงทุนเป็ นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุ นที่ไม่ ถูกต้องกับราคาหน่ ว ย
ลงทุนทีถ่ กู ต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนไม่มหี น่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีห น่ วยลงทุนเหลืออยู่น้อย
กว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็ นจานวน
เท่ากับส่วนต่ างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยู่ นั น้ และจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับ ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่
อาจควบคุ ม ได้ เช่ น ราคาหลักทรัพ ย์ ต ามราคาตลาดครัง้ สุ ดท้ายของตลาดหลักทรัพ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพ ย์ไม่ถู กต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ รบั รองว่ามีสาเหตุ
ดังกล่าว
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผูซ้ ้อื หน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน
รายใดมีมูลค่าไม่ถงึ หนึ่งร้อยบาท บริษทั จัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ทีม่ ีการจ่ายเงินให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มสี ถานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
บริษัท จัดการจะชดเชยราคาให้แ ล้ว เสร็จภายใน 5 วัน ท าการนั บแต่ วนั ที่ผู้ดูแ ลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซ้ือ
หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษทั จัดการอาจจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ ายในการจัดส่งเงิน ชดเชยราคา
ให้แก่ผู้ซ้ือหน่ วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่ วยลงทุน เป็ น ต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้อ งมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
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17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
17.2. ชื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บรู ณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : (02) 470 9520
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ไม่มี
17.5. ทีป่ รึกษา : ไม่มี
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจทาการแต่ตงั ้ ผูท้ มี่ ใี บอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็ นที่ปรึกษากองทุนให้เป็ นที่
ปรึกษากองทุน เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็ นไปอย่างเหมาะสมและพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
โดยทีป่ รึกษากองทุนจะไม่มอี านาจควบคุมการดาเนินการของบริษทั จัดการแต่ประการใด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตัง้ ที่ปรึกษากองทุน ในภายหลัง โดยบริษัท จัดการจะแจ้งการแต่งตัง้ หรือ
ยกเลิกการแต่งตัง้ ทีป่ รึกษากองทุนในสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
ชื่อ : นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นายเกียรติศกั ดิ ์ วานิชย์หานนท์
ทีอ่ ยู่ บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขที่ 503/31 ถนนศรีอ ยุ ธ ยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
หรือ บุคคลอื่น ที่ได้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็น ขอบผู้สอบบัญ ชี โดยบริษัท จัดการ
จะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7 การแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ อื หน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund): ไม่มี
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18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 มีนาคม
18.2. วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 มีนาคม 2565
18.3. รายละเอียดเพิม่ เติม : ประมาณไม่เกิน 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ น
กองทุนรวม
19. การขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิ ธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีการจัดการ :
หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั
จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้
ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมายให้ถอื ว่ามตินัน้
เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติโดยเสียงข้าง
มากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่าสามในสีข่ อง
จานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วย
ลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมีการ
แบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้าง
มากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดนัน้
วิ ธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยใช้วธิ กี ารขอมติผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมี
จานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมีจานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่
เกินร้อยละ 80 ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินัน้
2. ในกรณีทกี่ ารแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การได้กระทาตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึ่งจะ
ดาเนินการโดยการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือส่งหนังสือขอมติของผูห้ น่วยลงทุนก็ได้
3. ให้บริษทั จัดการแจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การ ให้สานักงานทราบ รวมทัง้ แจ้งไป
ยังผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะทีผ่ ูล้ งทุนทัวไปสามารถเข้
่
าตรวจดูได้ ทัง้ นี้ ภายใน 15 วันนับแต่
วันทีม่ มี ติให้แก้ไข
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4. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการตามกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก เว้นแต่ใน
กรณีดงั ต่อไปนี้ ต้องได้รบั มติพเิ ศษจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าให้ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุน
รวมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
(2) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เว้นแต่กรณีเป็ นกองทุนรวมทีม่ ีการชาระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการจัดตัง้ และจัดการของกองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ ง และระดับความเสีย่ งของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามทีร่ ะบุไว้ล่าสุดในโครงการ
(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผูป้ ระกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูป้ ระกัน หรือการแก้ไข
เพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์
5. ในกรณีที่กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) กรณี เป็ น การขอมติที่มีผลกระทบต่อ ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นทุ กชนิ ด โดยแต่ ละชนิ ดได้ร ับผลกระทบต่อผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเ สียงข้างมากหรือมติพิเศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
แล้วแต่กรณี
(2) กรณีเป็ นการขอมติทมี่ ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้ รบั มติเสียงข้างมาก
หรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) กรณีเป็ นการขอมติทมี่ ีผลกระทบต่อผู้ถอื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ
ของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
6. ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการ หากปรากฏว่ ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมีจานวนไม่เกินร้อยละ
55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจานวนไม่เกินอัตราดังกล่าว แล้วแต่กรณี ให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมจัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ ูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินัน้
7. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจขอให้สานักงานให้ความเห็นชอบแทนการ
ขอมติผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี้สานักงานอาจกาหนดเงื่อนไขให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั เิ พื่อประโยชน์ในการ
แก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิม่ ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ทาให้สทิ ธิทผี่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนทีส่ อดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุน
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(4) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุ นรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ น
กองทุนสารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการการ
จัดตัง้ และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(5) กรณีอ่นื ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรวมถึงไม่ทา
ให้ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
8. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงาน ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมยื่นคา
ขอพร้อ มทัง้ เอกสารหลัก ฐานประกอบคาขอที่ถู กต้อ งครบถ้ ว นตามคู่ มือส าหรับประชาชนผ่ านระบบที่จดั ไว้บน
เว็บไซต์ของสานักงาน และให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่ มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว เมื่อสานักงาน
ได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนแล้ว
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมซึ่งมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้
(2) การแก้ไขเพิ่มเติม ที่ต้อ งดาเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานวจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิม่ เติมชื่อและรายละเอียดของบุคคลให้ถูกต้อง
9. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงานนอกเหนือจากข้อ 8 ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมยื่นคา
ขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์
ของสานักงาน และชาระค่าธรรมเนียมต่อสานักงาน เมื่อสานักงานได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคา
ขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนแล้ว ทัง้ นี้อตั ราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจด
ทะเบียน และการยื่นคาขอต่างๆ ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุน
เมื่อสานักงานได้รบั คาขอและเอกสารหลักฐานทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว สานักงานจะดาเนินการ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
การชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุนรวม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติม
โครงการเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอื่น ๆ :
การเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถือว่าได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ เมื่อดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนแล้ว บริษทั จัดการ
จะแจ้งการดาเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั จดทะเบียนเพิม่ จานวนเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุน
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หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดใน
ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการเป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
1. ในกรณีที่บริษทั จัดการมีเหตุจาเป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการชัวคราว
่
บริษัทจัดการอาจกู้ยืม
เงินหรือเข้าทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนได้ต่อเมื่อ
(1) คู่สญ
ั ญาเป็ นบุคคลประเภทสถาบัน
(2) ระยะเวลาการชาระหนี้จดั อยู่ในช่วงเวลาอันสัน้
(3) อัตราส่วนของการกู้ยืมเงินหรือการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวต้องอยู่ในอัตราที่เหมาะสมต่อความจาเป็ นในการ
บริหารสภาพคล่องทีเ่ กิดขึน้ เป็ นการชัวคราว
่
(4) การท าธุ ร กรรมการขายโดยมี ส ั ญ ญาซื้ อ คื น ต้ อ งใช้ รู ป แบบสั ญ ญาที่ เ ป็ นมาตรฐานตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้ลายมือชื่อของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสั ่งซื้อขายหน่วย
ลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อและ/หรือเอกสารอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อ
การทาธุรกรรมของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถอื หน่ วย
ลงทุนทีแ่ สดงมติเมื่อตรวจนับมติสาหรับการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
3. การควบรวมกองทุน
การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็ นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ของแต่ละกองทุนรวมด้วยความเป็ นธรรม
กองทุ นรวมตัง้ แต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะดาเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบั มติของผู้ถือหน่ วย
ลงทุนตามหลักเกณฑ์ทรี่ ะบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนี โยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุน
รวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
2 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนี โยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษของโครงการแต่ละกองทุนรวม
ทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
การขอมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกาหนดรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุน
รวมใหม่ หรือแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมทีร่ บั โอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ ขอมติผู้ถอื หน่วยลงทุนเพื่อเลิก
กองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมทีโ่ อนไปในคราวเดียวกันด้วย
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็ นการควบรวมระหว่างกองทุนปิ ดกับกองทุนปิ ด หรือกองทุนปิ ดกับกองทุนเปิ ด
หากมีผลให้เกิดกองทุ นรวมใหม่ หรือ กองทุ นรวมที่รบั โอนเป็ นกองทุ นเปิ ด ให้บริษัท จัดการขอมติผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดด้วย และหากได้รบั มติโดยเสียงข้าง
มากของผู้ถือหน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าได้รบั มติของผู้ถือหน่ วยลงทุนในการ
แก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดแล้ว ทัง้ นี้โดยได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ติ าม

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี

56

ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดวิธีปฏิบตั ใิ นการขอความ
เห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในการขอมติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสีว่ นั ก่อนวันประชุม
หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่กาหนดให้เป็ นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ
จากผู้ถือ หน่ วยลงทุ น โดยเปิ ดเผยข้อ มูล ที่ผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น ควรทราบเกี่ย วกั บ การควบรวมกองทุ น อย่ างน้ อ ย
ดังต่อไปนี้ให้ชดั เจนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดงั กล่าว
(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ก่อนการขอมติควบรวมกองทุ น ซึ่งจะต้อง
แสดงรายละเอียดเป็ นรายหลักทรัพย์ห รือทรัพย์สินอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จานวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี)
มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการทีด่ าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่า
ทรัพย์ สินสุ ท ธิ มู ลค่ าหน่ ว ยลงทุ น ณ วัน ท าการสุดท้ายของสัปดาห์ ล่าสุด และผลการดาเนิ นงานล่าสุ ดของ
กองทุนรวม
(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสาคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และลักษณะทีจ่ ะ
เปลี่ย นแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุ น แล้ ว โดยต้ องมีร ายละเอีย ดเกี่ย วกับ ประเภทและวัต ถุ ประสงค์ ข อง
โครงการจัดการกองทุ นรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซ้อื หรือผู้ถือหน่ วยลงทุ นและ
จากกองทุนรวม เป็ นอย่างน้อย
(3) ขัน้ ตอน สาระสาคัญของการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน และกาหนดเวลาในการควบรวมกองทุน
(4) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน
(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่
หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอน
(6) การดาเนิน การเกี่ยวกับการจ่ายเงิน ปั นผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ ายเงิน ปั นผล
ภายหลังการควบรวมกองทุน (ถ้ามี)
(7) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการดังกล่าวที่จะเรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
และกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชี
(8) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่ วย
ลงทุน ทัง้ นี้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีเ่ กินความจริง
3. ในกรณีที่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การ
ควบรวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุน ได้ มอบหมายให้บริษัทจัดการ
ดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนได้
4. ในช่วงระยะเวลานับแต่วนั ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันทีม่ กี ารควบรวมกองทุน
บริษัทจัดการอาจไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมที่ได้รบั ไว้
แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิ ดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ า
การทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มกี ารประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการจัดทารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทาการสุดท้ายของแต่
ละสัปดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มีรายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ
และสถานที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัด
สาเนาให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
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4.

5.

6.

7.

8.

เว้น แต่ ในกรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือ เพิ่มเติม
รายละเอียดการควบรวมกองทุ น ไปจากรายละเอีย ดข้างต้ น บริษัท จัดการจะดาเนิ นการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ ก้ไขหรือเพิม่ เติมดังกล่าว
ในกรณี ที่บริษัท จัดการไม่ สามารถดารงความเพีย งพอของเงินกองทุนตามนั ยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาประกันภัยความรับผิดของ
บริษัท จัดการ บริษั ท จัดการจะเปลี่ย นให้บริษัท จัดการรายอื่น เข้าจัดการกองทุ น รวมแทน ด้ว ยวิธีข อรับความ
เห็นชอบจากสานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่ วนั ที่บริษัท
จัดการรูห้ รืออาจรูถ้ งึ การไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร
บริษัท จัดการอาจขอให้สานั กงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัท จัดการรายใหม่จ ะ
คานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณี ที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษทั จัดการ
บริษัท จัดการจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนิน การภายในระยะเวลาที่
กาหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุ น
รวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มกี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตาม
จานวนทีถ่ อื อยู่
ธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง (affiliated transaction)
บริษัทจัดการอาจทาธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)
1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ต อบแทนเพื่อกองทุน จากบุคคลที่เป็ นผู้ให้บ ริการ อันเนื่อ งมาจากการใช้
บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
ประกาศสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ที่มีอ ยู่ในปั จจุบ ันและที่แก้ไขเพิ่ม เติมในอนาคต รวมทัง้ “หลัก
ปฏิบตั ิในการรับผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินจากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพ ย์
หรือบริษัทสมาชิกศูนย์ซ้ือ ขายหลักทรัพย์ เพื่อกองทุ น (soft dollar)” ที่บริษัท จัดการกาหนดไว้ ทัง้ นี้ บริษัท
จัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์
ทีอ่ าจมีไว้ได้ของกองทุนด้วย
2 ในกรณี ที่บริษัทจัดการมีการรับ ผลประโยชน์ ตอบแทนเพื่อกองทุ นตาม (1) บริษัท จัดการจะเปิ ดเผยข้อมู ล
เกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ในรายงานรอบปี บญ
ั ชี และในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนเปิ ดจะเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม และ/หรือแก้ไขวิธกี ารจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่างๆ
บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ย นแปลง เพิ่มเติม และ/หรือ แก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ รายงาน
ยอดหน่ วยลงทุ น คงเหลือ (Statement) เป็ น ต้น โดยผู้ถือ หน่ วยลงทุ น อาจรับเอกสาร ข้อมู ล หรือรายงานต่างๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
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ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตของ
บริษทั จัดการ หรือการจัดส่งข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็ นต้น และ/หรือจัดส่งข้อมูลให้ในรูปแบบข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วนแล้ว
เพื่ อ ประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทัง้ นี้ ส าหรับ หนั ง สื อ รับ รองสิท ธิ ในหน่ ว ยลงทุ น ที่ ไ ด้ร ับ ผ่ านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธกี ารอื่นใด ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนตามปกติ
ได้
9. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กับ
1 พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูม้ ถี นิ่ ฐานอยู่ในหระเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที่ประเทศสหรัฐ อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีห นังสือเดิน ทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ผู้ถือ
Green Card ทีอ่ อกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2 นิติบุคคล รวมถึ งบริษัท หรือ ห้างหุ้น ส่ว น เป็ น ต้ น ซึ่ง จัดตัง้ ขึ้น ภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐ อเมริกา
รวมถึงสาขาของนิตบิ ุคคลดังกล่าว
3 หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4 ผู้ลงทุ นซึ่งติดต่ อหรือรับข้อมู ล หรือส่ งคาสั ่งเกี่ยวกับหน่ วยลงทุน ของบริษัท จัดการ หรือ ชาระ/รับช าระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี้ รวมถึงผูล้ งทุนทีใ่ ช้ตวั แทนหรือผู้จดั การที่ตงั ้ อยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5 กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าว ตามข้อ 1-4 บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธหรือระงับ
การสั ่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่ วยลงทุน ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะ
ดังกล่าวข้างต้น
10. ในกรณีที่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน ไม่มภี ูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงทีอ่ ยู่ของบริษทั จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ ้องมีการวางทรัพย์
11. ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐ อเมริกาได้อ อกกฎหมายที่เรีย กว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่ อ ไปจะเรีย กว่ า FATCA) โดยมีผ ลบัง คับใช้ว ัน ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับ ดัง กล่ าวกาหนดให้
สถาบัน การเงิน ที่ ไ ม่ ใช่ ส ัญ ชาติ อ เมริกั น นอกประเทศสหรัฐ อเมริก า (Foreign Financial Institution หรือ FFI)
รายงานข้อมู ลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ ในบังคับต้ องเสียภาษี ให้กับประเทศสหรัฐอเมริก า (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิ ติ บุ ค คล สัญ ชาติ อ เมริกั น ผู้ ซ่ึ ง มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ถ าวรในสหรัฐ อเมริ ก า และผู้ ซ่ึ ง มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ท างภาษี ใ น
สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนี้ยงั ปรากฎด้วยว่าในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศกาลัง
ดาเนิน การออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรีย ก
FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง”)
กองทุ นรวมและบริษัทจัดการถือว่ าเป็ น FFI ตามบทนิ ยามของ FATCA ซึ่งถู กกาหนดให้ต้อ งเข้าผูกพัน ตนกับ
หน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อ
หาความสัม พันธ์ข องลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้ าที่ในการกาหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้อ ง
จัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ ข้ อ ก าหนดของ FATCA หากกองทุ น รวมใดไม่ เข้ าผู ก พัน ตนเพื่ อ ปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ ข อง FATCA
(กล่ าวคือ มีส ถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุ น รวมนั น้ จะได้ร ับ
ผลกระทบทีส่ าคัญในสองกรณี คือ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี

59

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐ อเมริกา (เงิน ลงทุ นทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2557 เป็ น ต้นไป และเงินลงทุน ทางอ้อมในทรัพ ย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริม่ ต้น
ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2560 เป็ น ต้ น ไป โดย FATCA กาหนดให้ สถาบัน การเงิน ของประเทศสหรัฐ อเมริกาและ
FFI ทีเ่ ข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รบั ฝากทรัพ ย์ สิน ผู้ส นับสนุ น การขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น ) มีห น้า ที่ดาเนิ นการหักเงิน ณ ที่จ่าย
ดังกล่าวก่อนชาระให้กบั กองทุนรวมทีเ่ ป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน
และผู้ส นั บสนุ น การขายและรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ที่เข้าร่วมผู กพัน ตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะ
ปฏิเสธหรือ ระงับการท าธุ รกรรมทางการเงิน หรือ ยุ ติค วามสัม พัน ธ์ ท างธุร กิจกับกองทุ น รวมหรือ บริษั ท
จัดการ ซึ่งอาจทาให้กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่
มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อกี ต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม บริษทั จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษทั จัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุน
รวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ได้ บริษั ท จัดการและกองทุ น รวม (ซึ่ งรวมทัง้ ผู้ที่ เกี่ย วข้ อ งกับการปฎิ บัติง านของกองทุ น เช่ น ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดาเนินการดังนี้
(1) ร้อ งขอให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ที่เข้าข่ายเป็ น พลเมือ งของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือ เป็ น บุ คคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ย วข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการ
นาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุ น
คงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผลที่ได้รบั เป็ นต้น)ทีม่ ีอยู่ในบัญชีทงั ้ หมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนนัน้ กับบริษทั จัดการ ให้กับหน่ วยงานของรัฐ ทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ นน าส่ งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายิน ยอม เพิ่ม เติม เพื่อยืนยันหรือ พิสูจ น์
ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรือ
การให้ข้อมู ลตามหัวข้อที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มกี ารเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อ
ยืน ยัน การเข้าร่ ว มใน FATCA หรือ กฎหมายต่ า งประเทศที่ เกี่ย วข้อ ง (ในกรณี ที่ เป็ นลู ก ค้าสถาบัน
การเงิน) ทัง้ นี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้
กองทุ น หรือ ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น โดยรวมได้รบั ประโยชน์ เพิ่ ม ขึ้น หากมีการดาเนิ น การที่ส อดคล้ อ งกับ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่แสดง
เจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการ
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อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถอื หน่วย
ลงทุ น ดัง กล่ าวรับทราบการดาเนิ น การตามที่บ ริษัท จัดการแจ้ง นี้ แ ล้ ว และ/หรือ ได้ดาเนิ น การตาม
ข้อตกลงทีไ่ ด้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสั ่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ดังกล่าว
(3) ดาเนิ นการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุ น เงิน ปั นผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืน หน่ ว ย
ลงทุ น ของผู้ถือหน่ วยลงทุ น รายนั น้ ได้ เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ เกณฑ์ แ ละข้อ กาหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนิ น การอื่น ใดอัน เป็ น การป้ อ งกัน หรือ ลดผลกระทบ หรือ ท าให้กองทุ น หรือ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น
โดยรวมได้ ร ับประโยชน์ เพิ่ ม ขึ้น หากมีก ารดาเนิ น การที่ ส อดคล้ อ งกับ กฎหมายต่ างประเทศที่
เกี่ยวข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะ
เป็ นการกระทาเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษทั จัดการและกองทุนมีการดาเนินการทีไ่ ม่สอดคล้องข้อบังคับของ
FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิ ด
บัญ ชีธ นาคารตามที่ก ล่าวแล้ว ข้างต้ น ซึ่งในทางปฏิบ ัติบ ริษัทจัดการจะเลือ กดาเนิน การเฉพาะผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ น ที่ เข้ า ข่ ายเป็ นพลเมื อ งของประเทศสหรัฐ อเมริ ก า (หรือ เป็ นบุ ค คลตามที่ ก ฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด) เท่านัน้
ทัง้ นี้ ในกรณี ที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไ ขเพิ่ม เติม ข้อกาหนดเพื่อ รองรับการดาเนิ นการตามที่บ ริษั ท
จัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดาเนินการตามข้อกาหนดของ
กฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูลของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดาเนินการอื่น
ใดทีร่ าชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
12. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงข้อมูลการลงทุนให้เป็ นปั จจุบนั ใน 1. หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
และ 2. หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
21. การดาเนิ นการกรณี บริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงิ นกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด :
ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเปลี่ยนให้บริษทั
จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธกี ารขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีร่ ูห้ รือควรรูว้ ่าไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ น
และสมควร บริษทั จัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษทั จัดการกองทุน
รวมรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีทมี่ คี ่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการเปลี่ยนบริษทั
จัดการ บริษทั จัดการรายเดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยดังกล่าว หากบริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั ่งที่ออกโดย
อาศัย อ านาจแห่ งกฎหมายดัง กล่ าว ทัง้ นี้ ในกรณี ที่ข้อ กาหนดในโครงการขัดหรือ แย้งกับ หลัก เกณฑ์ ในกฎหมาย
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี
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ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศกฎ หรือ
คาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีอานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถอื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การลงนาม
ในข้อผูกพันของผูด้ ูแลผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถอื ว่าผูกพันผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอื ว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั
จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี
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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 คลีน เอ็นเนอร์จี
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุ คคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุน รวมได้ที่ บริษัท
จั ด การโดยตรง ห รื อ ที่ website ของบริ ษั ท จั ด การ (www.principal.th) และส านั ก งาน ก.ล.ต .
(www.sec.or.th)

รายชื่อผู้จดั การกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายศุภกร ตุลยธัญ, CFA
นายวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
น.ส.วิรยิ า โภไคศวรรย์
นายธนา เชนะกุล, CFA
นายวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
นายประพจน์ อ้วนเจริญกุล

7. นายสร สุรสิทธิ ์, CFA
หมายเหตุ : ผู้ ล งทุ น สามารถดู ร ายชื่ อ ผู้ จ ัด การกองทุ น ทัง้ หมดได้ ที่ website ของบริ ษั ท จัด การ
(www.principal.th)

รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์ อนื่ ใดที่มิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ ทั ่วไปที่เกิ ดจากการ
ลงทุน
- ไม่มี -

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี
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รายงานการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ของธุรกิ จกองทุนรวม

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่ องจากการที่กองทุนใช้บริ การบุคคลอื่ น (Soft Commission)
ของธุรกิ จกองทุนรวม
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รบั
เหตุผลในการรับ
ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
บทวิ เคราะห์ สิ ทธิ ในการจองหุ้น IPO อื่ นๆ ผลประโยชน์ตอบแทน
ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด(มหาชน)

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

บริษทั หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

บริษทั หลักทรัพย์ ซิต้คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด

บริษทั หลักทรัพย์เครดิต ดีบเี อส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จากัด

บริษทั หลักทรัพย์เครดิต ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)


ธนาคาร กสิกรไทย จากัด(มหาชน)

บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบ
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

การตัดสินใจลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)


บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน)

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด


บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)


บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด (มหาชน)

บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด


ค่านายหน้ าทัง้ หมดจากการที่บริษทั สังซื
่ ้อขายหลักทรัพย์ฯ
ตารางรายละเอียดค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

อันดับ
1
2

รายชื่อบริษทั นายหน้ า
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย ) จากัด (มหาชน)
รวมค่านายหน้ าทัง้ หมด

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี

ค่านายหน้ าจาก
การซื้อขาย
หลักทรัพย์ (หน่ วย
: บาท)

ร้อยละของ
ค่านายหน้ า
ทัง้ หมด

213,513.84
202,388.60

51.34
48.66

415,902.44

100.00
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ส่วนข้อผูกพัน

ข้อผูกพัน
1. บริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนพรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ทีอ่ ยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก
(2) เมื่อได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม จัดให้มขี อ้ ผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ สัญญาแต่งตัง้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(3) จัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มหี นังสือชี้ชวนทีเ่ ป็ นปั จจุบนั จัดให้มใี บจองซื้อหน่วยลงทุนหรือใบคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(4) ชี้แจงและดาเนินการให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนหรือผูท้ สี่ นใจจะลงทุนทราบในกรณีทมี่ ีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ทมี่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
สิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม
(5) เสนอขายหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(6) เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของโครงการหาก
บริษทั จัดการแสดงความประสงค์ดงั กล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
(7) ออกใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือปรับปรุงรายการใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้เป็ นปั จจุบนั และส่งให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(8) ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แล้วแต่กรณี
ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ และจัดทารายงานตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(9) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(10) ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดในกรณีทมี่ ูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง
(11) ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(12) บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดได้ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
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(13) บริษทั จัดการอาจไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้วหรืออาจหยุด
รับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(14) ในกรณีทกี่ องทุนเปิ ดไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงทีจ่ ะรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินบริษทั จัดการอาจชาระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้
ตามทีก่ าหนดในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
(15) จัดทางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการทีม่ ธี ุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนและตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(16) จัดทารายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดของรอบปี บญ
ั ชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามเดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้
หากบริษทั จัดการเลือกจัดทาและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนตามปี ปฏิทนิ ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดง
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปี บญ
ั ชีขยายเป็ นภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี
(17) จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดของรอบ
ระยะเวลาหกเดือนนัน้ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดือนนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีที่บริษทั จัดการ
เลือกจัดทาและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนตามรอบปี บญ
ั ชี ให้บริษทั จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ต้องจัดทาและส่ง
รายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสาหรับปี บญ
ั ชีนัน้
(18) จัดให้มรี ายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้
ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และสถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
(19) จัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมสาหรับทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือของรอบปี
ปฏิทนิ และรายงานทุกรอบปี บญ
ั ชีของกองทุนตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผถู้ อื
หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบ
ระยะเวลา 6 เดือน และ ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ้นปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการเลือกจัดทาและจัดส่งรายงานรอบปี
บัญชีตามรายงานรอบปี ปฎิทนิ บริษทั จัดการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
เป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีของกองทุน ตามลาดับ การจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนัน้ ให้
บริษทั จัดการจะดาเนินการอย่างน้อยด้วยวิธกี ารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์ หรือ สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จดั ส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธกี ารตาม (1) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการตามวิธกี ารดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี้ ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการเลือกจัดทารายงานรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน บริษทั จัดการจะได้รบั การยกเว้นไม่ต้องจัดทาและ
จัดส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีนัน้ เว้นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขเป็ นอย่างอื่น
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(20) จัดให้มผี สู้ อบบัญชีของกองทุนรวมทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
(21) จัดให้มผี ดู้ ูแลผลประโยชน์ทมี่ คี ุณสมบัตติ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและหากมีเหตุต้องเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บริษทั จัดการจะกระทาได้
ต่อเมื่อได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(22) ประสานงานกับผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามรายละเอียดในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน เช่น การส่งมอบ รับ
มอบ แปลงสภาพ จาหน่าย จ่ายโอน ชาระ รับชาระค่าหลักทรัพย์ การรับและจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน
(23) แต่งตัง้ นายทะเบียนของกองทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
(24) แต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีกองทุนเมื่อยุตหิ รือเลิกกองทุน ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(25) ดาเนินการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุน เช่น การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หลักทรัพย์ทกี่ องทุนลงทุน ดูแลติดตาม
สิทธิของกองทุน การดาเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน
(26) ดาเนินการเลิกกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนเข้าข่ายต้องเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(27) ดาเนินการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(28) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดในกรณีทหี่ ลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทาลาย
(29) ปฏิบตั กิ ารอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซ่งึ วัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และที่
แก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทขี่ อ้ กาหนดในข้อผูกพัน
หรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษทั จัดการ
กองทุนได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษทั จัดการ :
ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนบริษทั จัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสั ่งของสานักงาน หรือโดยเหตุอ่นื ใดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าทาหน้าทีต่ ่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี
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กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-470-5920
โทรสาร : 02-470-1996
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื
หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังที
้ ม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต โดยเคร่งครัด
(2) รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สนิ อื่น รวมถึงการดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน รับเงิน
และทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ทีก่ องทุนพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุน เช่น เงินปั นผล ผลตอบแทนรับจากหลักทรัพย์
ผลตอบแทน เงินต้นอื่นใดทีไ่ ด้จากหลักทรัพย์หรือจากการจาหน่ ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ เงินชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือ
เงินได้อ่นื ใดของกองทุน โดยดูแล รับฝาก และเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากและหรือบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุนพร้อมทัง้ ดูแล
ให้การเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของ
กองทุนเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ผดู้ ูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการไม่สามารถ
ดาเนินการรับหรือจ่ายเงินได้ทนั ตามกาหนดเวลาตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
(3) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน เช่น จัดทารายงานการดาเนินการตามคาสั ่งของบริษทั จัดการในการรับ
เงินและทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ทีก่ องทุนพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุน เช่น เงินปั นผล ผลตอบแทน การจาหน่ าย
หลักทรัพย์ จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สนิ ของกองทุนทีร่ บั ฝากไว้
(4) จัดให้มกี ารรับมอบ ส่งมอบ เปลี่ยนแปลง จาหน่าย รับชาระ ชาระราคาหลักทรัพย์ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ
ของกองทุน ตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะได้ตรวจสอบรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน
ก่อน
(5) จัดทารายงานการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน และรายงานเกี่ยวกับเงินสดของกองทุน
(6) แจ้งและรายงานให้บริษทั จัดการทราบถึงสิทธิทเี่ กี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุน เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้
สิทธิในการจองหุน้ เพิม่ ทุน สิทธิในการรับเงินปั นผลหรือผลตอบแทนหรือเงินได้อ่นื ใดจากหลักทรัพย์รวมถึงการแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์ทมี่ ผี ลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ เป็ นต้น หรือสถานะการปิ ดโอน
ของหลักทรัพย์ โดยทันทีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์ได้รบั ทราบข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(7) จัดทารายงานเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
(8) ดาเนินการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตนหรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษทั จัดการ ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้
ค่าใช้จ่ายในการฟ้ องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิ กองทุนนัน้
(9) รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการจาหน่ ายหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน และจานวนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี
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ทีล่ ดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึง่ บริษทั จัดการคานวณไว้ตามทีร่ ะบุในรายละเอียดโครงการ ทัง้ นี้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ จากความผิดพลาดในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการได้คานวณไว้และผูด้ ูแลผลประโยชน์
ได้รบั รองความถูกต้องแล้ว
(10) ให้ความเห็นชอบเมื่อบริษทั จัดการเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของ
กองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุ
จาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึ่งบริษทั จัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่ง
ซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือให้ความเห็นชอบ
กรณีการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนการ
ชาระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวิธที คี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด กรณีราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง และกรณีอ่นื ใด ที่กฎหมายหรือประกาศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
(11) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการกาหนดวิธีคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามราคาทีเ่ ป็ นธรรม เมื่อมีเหตุจาเป็ น
ทาให้วธิ คี านวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามวิธปี กติไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือในกรณีทเี่ ป็ นทรัพย์สนิ อื่นของกองทุน
ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ได้มปี ระกาศกาหนดรายละเอียดไว้
(12) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษทั จัดการ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบในการจัดทารายงานตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กา หนด เช่น รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลา
6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะจัดทาและนาส่งถึงบริษทั จัดการภายใน 60 วันนับแต่วนั สิน้
รอบบัญชีของกองทุน และ 30 วัน นับแต่วนั สิน้ รอบบัญชีของกองทุนหรือปี ปฏิทนิ ตามลาดับ
(13) เมื่อเกิดเหตุทตี่ ้องเลิกกองทุน ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะสิน้ สุดหน้าทีเ่ มื่อผูช้ าระบัญชีของกองทุนได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ ในระหว่างทีก่ ารชาระบัญชียงั ไม่สนิ้ สุด ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะดูแลและรับฝาก
ทรัพย์สนิ ของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนดังกล่าวกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบให้ผชู้ าระบัญชีปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผูช้ าระบัญชีกระทาการหรืองดเว้นกระทาการ
ตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องประกาศกาหนด จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงาน
ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(14) จ่ายเงินคืนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามคาสั ่งของผูช้ าระบัญชี
(15) กรณีทสี่ ญ
ั ญาสิน้ สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะดาเนินการโอน และหรือส่งมอบทรัพย์สนิ และข้อมูล
เอกสารทัง้ หมดของกองทุนให้แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือผูช้ าระบัญชี (แล้วแต่กรณี) หรือตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
หรือคาสั ่งของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาสิน้ สุดลง
(16) หน้าทีอ่ ่นื ใดตามทีก่ ฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
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ข้อผูกพัน
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าทีด่ ูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิง่ ทีส่ ่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
ในกรณีทผี่ ู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจใช้สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทานัน้ จะ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่นื เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทาหน้าทีเ่ ป็ น
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีที่การดาเนินการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์มอี านาจดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
บริษทั จัดการจะเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุขอ้ ใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) เมื่อบริษทั จัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดย
บอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ตกลงไว้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์หรือ
บริษทั จัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์
อักษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีทมี่ กี ารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือกฎหมาย
หรือกรณีอ่นื ใด อันจะมีผลเป็ นการเพิม่ ภาระหน้าทีแ่ ก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์ และผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่
ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษทั จัดการทราบล่วงหน้า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่
ขายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนเรียกร้องให้มกี ารเปลี่ยนแปลงผูด้ ู แลผลประโยชน์
(5) ในกรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์นาข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิ ดเผย
หรือใช้ในทางทีก่ ่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์เอง บริษทั
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ ทัง้ นี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์มคี ุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลัง บริษทั จัดการจะดาเนินการให้ผู้ดูแล
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ผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบัตใิ ห้ถูกต้องภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการทราบเหตุดงั กล่าว และแจ้งการแก้ไข
ดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ทีแ่ ก้ไขเสร็จสิน้
ในกรณีทผี่ ู้ดูแลผลประโยชน์มไิ ด้แก้ไขคุณสมบัตใิ ห้ถูกต้องภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการจะขออนุญาต
เปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลาดังกล่าว และ
เมื่อได้รบั อนุญาตแล้ว บริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
(7) เมื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์เป็ นผูล้ ้มละลายตามคาสั ่งศาล
(8) ในกรณีทมี่ เี หตุให้ต้องเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน และต้องแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์อ่นื แทน ให้กระทาได้
ต่อเมื่อบริษทั จัดการได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการ
ขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทาได้ หากเป็ นกรณีทมี่ ีนัยสาคัญและไม่
สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทาได้ หากเป็ นกรณีที่มนี ัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้
สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-470-5920
โทรสาร : 02-470-1996
และ/หรือทีบ่ ริษทั ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรือที่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ จากัด
และ/หรือทีต่ วั แทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ ทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์ได้แต่งตัง้ และ/หรือ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ใดๆใด ๆ
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ทีอ่ ยู่ : บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ทีอ่ ยู่ : บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
ทีอ่ ยู่ : บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
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อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ชื่อ : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา
ทีอ่ ยู่ : บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ชื่อ : นาย เกียรติศกั ดิ ์ วานิชย์หานนท์
ทีอ่ ยู่ : บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนพรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ : 44 อาคารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
5. ผู้จดั จาหน่ าย : ไม่มี
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : ไม่มี
9. ที่ปรึกษา : ไม่มี
หมายเหตุ (ทีป่ รึกษาการลงทุน) :
บริษทั จัดการอาจแต่งตัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านธุรกิจและการลงทุน ให้เป็ นทีป่ รึกษาการลงทุนของบริษทั จัดการหรือกองทุนเพื่อให้
คาแนะนาในเรื่องต่างๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน เพื่อให้บริหารจัดการกองทุนเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทีป่ รึกษาการลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการอาจจะแต่งตัง้ ขึน้ ดังกล่าวนัน้ จะไม่มอี านาจ
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ควบคุมการดาเนินงานของบริษทั จัดการแต่อย่างใด โดยเมื่อบริษัทจัดการแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาการลงทุนแล้ว บริษทั จัดการจะ
ดาเนินการแจ้งชื่อทีป่ รึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป
ทีป่ รึกษากองทุน :
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจทาการแต่งตัง้ ผูท้ มี่ ใี บอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็ นทีป่ รึกษากองทุนให้เป็ นทีป่ รึกษากองทุน
เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็ นไปอย่างเหมาะสมและพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยทีป่ รึกษากองทุนจะไม่มี
อานาจควบคุมการดาเนินการของบริษทั จัดการแต่ประการใด
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะแต่งตัง้ ทีป่ รึกษากองทุนในภายหลัง โดยบริษทั จัดการจะแจ้งการแต่งตัง้ หรือยกเลิกการแต่งตัง้ ที่
ปรึกษากองทุนในสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
หมายเหตุ (ทีป่ รึกษากองทุน) :
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะแต่งตัง้ ทีป่ รึกษากองทุนในภายหลัง โดยบริษทั จัดการจะแจ้งการแต่งตัง้ หรือยกเลิกการแต่งตัง้ ที่
ปรึกษากองทุนในสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ ทัง้ นี้ทปี่ รึกษากองทุนดังกล่างต้องมีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และ/หรือประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด และ/หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
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 หน่วยลงทุนมีสทิ ธิในการขายคืนหน่วยลงทุน ตามหัวข้อ "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผลมีสทิ ธิในการรับเงินปั นผล ตามหัวข้อ "การจ่ายเงินปั นผล"
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและต้องชาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบียบวิธกี ารทีน่ าย
ทะเบียนกองทุนกาหนด
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจี ดั การ :
13.5.1 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อให้บริษทั จัดการทาการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนโดยบริษทั จัดการจะ
กระทาการตามหัวข้อ "การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไข
วิธกี ารจัดการ"
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13.5.2 กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
กองทุนรวม บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้
เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั เงินคืนเมื่อบริษทั จัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการตามหัวข้อ "การ
ชาระบัญชีกองทุนรวมและวิธกี ารเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"
13.7. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ :
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย่ งั ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้
ถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั การ
แต่งตัง้ จากบริษทั จัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วน
ของทุนของกองทุนรวมทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือ
การคืนเงินทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะดาเนินการดังต่อไปนี้เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการให้
ดาเนินการเป็ นอย่างอื่น
14.2.1 สาหรับการเสนอขายครัง้ แรก
ภายหลังจากทีบ่ ริษทั จัดการได้จดั สรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการ
ได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
14.2.2 สาหรับการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
ภายหลังจากทีบ่ ริษทั จัดการได้จดั สรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการ
ได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุน
14.2.3 เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนซื้อและหรือขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ และบริษทั จัดการได้ทารายการดังกล่าวสมบูรณ์แล้ว
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทา
การนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนรายการนัน้ ๆ ซึ่งบริษทั จัดการจะถือว่ายอดคงเหลือของ
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หน่วยลงทุนของกองทุนทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามข้อมูลของนายทะเบียนหน่วยลงทุนและตาม
ข้อมูลในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนจัดทาและนาส่งให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุน เป็ นข้อมูลทางทะเบียนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
14.2.4 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อมูลทีผ่ ดิ พลาดหรือไม่ครบถ้วน ในหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้ โดยต้องแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับจากวันทีน่ าย
ทะเบียนได้จดั ส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว
14.2.5 บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
อนุญาต โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการ
ทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
14.2.6 หากเป็ นกรณีผถู้ อื หน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ หมดเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยจะถือเอาบุคคลทีม่ ชี ่อื แรกในคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุนรวมเป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือผูร้ บั เงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบ
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงิ นปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
ในกรณีที่บริษทั จัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปั นผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
จ่ายเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล และอัตราเงินปั นผลของกองทุน ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
ดังต่อไปนี้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางทีผ่ ลู้ งทุนทัวไปสามารถเข้
่
าถึงได้ เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
(2) แจ้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน รวมถึงผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุน
ชนิดไม่ระบุช่อื ผูถ้ อื เมื่อได้รบั การร้องขอ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทอี่ าจจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารทีต่ ่างกันสาหรับหน่วยลงทุนทีข่ ายในช่วง
ระยะเวลาทีต่ ่างกันได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.ก่อน ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละครัง้ และจะถือ
ปฏิบตั เิ พิม่ เติมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
ในกรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่ใช้สทิ ธิขอรับเงินปั นผลจานวนใดภายในอายุความใช้สทิ ธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษทั จัดการจะไม่นาเงินปั นผลจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดนัข้ อ้ จากัดในการจ่ายเงินปั นผล
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16. วิ ธีการชาระเงิ นหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้ ในกรณี
ดังต่อไปนี้
1. หากมีการผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทัง้ ทีเ่ ป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดการกองทุนรวมในกรณีทผี่ อู้ อกตราสารแห่งหนี้หรือ
ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีทบี่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน ณ วันทีบ่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่า ตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ สี ทิ ธิใน
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้
16.1.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ที่
ได้จากการรับชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการ
รับชาระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้นแต่กรณี
ทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ตกลงรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ
ดังกล่าวแทนเงิน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ นัน้ ได้ และในกรณีทมี่ คี ่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากเงิน
สารอง รายได้หรือผลประโยชน์ทไี่ ด้จากการบริหารทรัพย์สนิ นัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่นในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะเฉลี่ยเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้คนื ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธินัน้ ภายใน 45 วันนับ
ตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีม่ เี งินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รบั ชาระหนี้
ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ 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 ความเห็นชอบจาก
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยมติพเิ ศษ และบริษทั จัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมจะได้จากการ
รับชาระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สนิ ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี้
16.2.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวมโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สนิ นัน้ เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
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ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ามาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวดังนี้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการอาจมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ
ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการจะจาหน่ายทรัพย์สนิ
ดังกล่าวในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และใน
ระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวในกรณีทมี่ ีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุน
รวม
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 จัดการไม่ต้องนาตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนัน้ มา
รวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เงื่อนไขเพิม่ เติม :
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้อ 16.1.3 หากบริษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการ
รับชาระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกทีก่ ารเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้ นี้ หากได้มกี ารจาหน่ายทรัพย์สนิ
ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินัน้ ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษทั
จัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมก็ได้
2. บริษทั จัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้ โดยเป็ นไป
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
3. บริษทั จัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้ ในกรณีที่
เป็ นการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (MF for PVD) ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทน.41/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการจัดตัง้ และจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562
4. หลักเกณฑ์การจัดสรรหลักทรัพย์
4.1 ในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน บริษทั
จัดการจะยึดหลักให้มีการดาเนินการทีเ่ หมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็ นธรรม ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ทุกรายเป็ นสาคัญ โดยจะพิจารณาปั จจัยดังต่อไปนี้
(1) มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ (Mark to Market)
(2) อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ทลี่ งทุน (Duration)
(3) สัดส่วนการลงทุน
(4) สภาพคล่องของตราสาร
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(5) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Credit Rating)
หลักการจัดสรร
- บริษทั จัดการจะดาเนินการจัดสรรโดยเทียบมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน และจัดสรร
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ให้เป็ นไปตามสัดส่วน (%) การถือหน่วยลงทุนทีข่ ายคืนหน่วยลงทุน ณ วันทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุน
ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
- บริษทั จัดการอาจพิจารณาปั ดจานวนหุน้ /จานวนหน่วยของตราสารภายใต้ทคี่ านวณได้จากการจัดสรรให้เป็ นจานวน
เต็มตามขนาดมาตรฐานการซื้อ-ขายตามความเหมาะสม
- ในกรณีทมี่ ขี อ้ จากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ เช่น กรณีที่ ผูอ้ อกตราสารมีการกาหนดเงื่อนไขทีไ่ ม่
อนุญาตให้กองทุนแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนถืออยู่ทงหมดที
ั้
อ่ อกโดยผูอ้ อกตราสารรายนัน้ ได้ หรือในกรณี
ทีก่ ารจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ใดๆมีแนวโน้มส่งผลให้คุณสมบัตดิ ้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
ภายหลังการจัดสรรลดลงอย่างมีนัยสาคัญ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ ตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการพิจารณาว่าเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็ นธรรม ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมทุกราย
4.2 ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน บริษทั จัดการจะ
ดาเนินการจัดสรรหลักทรัพย์ตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นทีจ่ ะนามาชาระเป็ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้แก่
ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน โดยคานวณจากมูลค่ายุตธิ รรมทีบ่ ริษทั จัดการใช้ในการคานวณราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
อื่นนัน้ ณ วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน และจัดสรรหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตามหลักการจัดสรรตามข้อ 4.1 และหากมี
ส่วนต่างจะชาระเป็ น เงินสด โดยมีวธิ กี ารคานวณ ดังนี้
(ก) คานวณจานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีก่ องทุนต้องชาระให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน และสัดส่วนการถือหน่วย
ลงทุนทีข่ ายคืนหน่วยลงทุน
(ข) คานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื่อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละ
ตัวคิดเป็ นสัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทัง้ หมด
(ค) จัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนทีข่ ายคืนหน่วยลงทุนซึ่งพิจารณาจาก
หลักการจัดสรรตามข้อ 4.1
(2) บริษทั จัดการจะดาเนินการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยในกรณีทมี่ ูลค่าของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่นทีจ่ ะจัดสรรให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนมีมูลค่าน้อยกว่าจานวนเงินทีผ่ ขู้ ายคืนหน่วยลงทุนจะได้รบั จาก
การขายคืนหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะจัดสรรหลักทรัพย์ทคี่ านวณได้ตามข้อ 4.2 (1) ให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน
และจะทาการชาระส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็ นเงินสดให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีทกี่ องทุนมีเงินสดคงเหลือ
ไม่เพียงพอต่อการชาระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการจะทาการชาระส่วนต่างให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน
เมื่อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิน้ วันทาการใดถัดจากวันนัน้ ทัง้ นี้บริษทั จัดการจะยึดหลักให้มกี ารดาเนินการที่
เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็ นธรรม ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็ นสาคัญ
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับจานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รบั หักด้วย
มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นทีต่ ้องการจัดสรรให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน
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(3) กรณีทมี่ ผี ขู้ ายคืนหน่วยลงทุนทีร่ บั ค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินมากกว่า 1 ราย
บริษทั จัดการจะดาเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ตามวิธกี ารทีก่ าหนดในข้อ 4.2 (1)
(4) กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามข้อ 4.2 (2) ให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนทีร่ บั ค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินทีม่ จี านวนผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษทั จัดการจะ
ดาเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนทีม่ มี ูลค่าขายคืนหน่ วยลงทุนน้อยทีส่ ุดก่อนตามลาดับ
ทัง้ นี้บริษทั จัดการจะยึดหลักให้มกี ารดาเนินการทีเ่ หมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็ นธรรม ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกรายเป็ นสาคัญ
4.3 วิธกี ารส่งมอบ
บริษทั จัดการจะดาเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนเปิ ดไว้กับบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ หรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุน หรือผูร้ กั ษาทรัพย์สนิ หรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยในส่วนทีเ่ ป็ นเงินนัน้ บริษทั จัดการจะ
ดาเนินการโอนเข้าบัญชีรบั ชาระค่าขายคืนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนให้ไว้กบั บริษทั จัดการ
โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ให้กบั ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนประเภทกองทุนสารองเลี้ยงชีพในวันเดียวกับ
การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงินให้กับผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นทีๆ่ ส่งคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันเดียวกัน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะยึดหลักให้มกี ารดาเนินการทีเ่ หมาะสมเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย
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) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่น รวมทัง้ การให้สทิ ธิหรือการจากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าทีแ่ ล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผู้ลงทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ เี งินลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้น
แต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจัดการกองทุน
รวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่ วยลงทุน ดังนี้
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1. หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมขายให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุน้
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 เว้นแต่กรณีที่มกี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
19. หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการใด หากไม่สามารถดาเนินการตามมติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เนื่องจากข้อจากัดดังต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจดานินการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานตามแนวทางทีส่ านักงาน
กาหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผุถ้ อื หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกันเป้ นผูร้ บั ผิดชอบในการ
ดาเนินการ
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการ
กองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้
ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามตินัน้ เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน (มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือทีก่ าหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ 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 มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี
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20. วิ ธีการแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันทีเ่ ป็ นไปตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญทีเ่ ป็ นไปตามและ
ไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทอี่ อกโดยอาศัยอานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถอื ว่าข้อผูกพันส่วนทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
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 ของประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
(ง) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มผี ลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันให้มสี าระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยได้รบั มติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
ต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์ พร้อมทัง้
ประทับตราบริษทั (ถ้ามี) บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดให้มขี อ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
กองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันพร้อมทัง้ เหตุผลและความ
จาเป็ นให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
22. การเลิ กกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี้
(1) จานวนผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมด โดยคานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาทในวันทาการใด และบริษทั จัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนัน้
(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี
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22.1.2

22.1.3
22.1.4
22.1.5

(ก) มีการขายคืนหน่ วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แล้วทัง้ หมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิด
เป็ นจานวนเกินกว่าสองในสามของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ กรณีทเี่ ป็ นกองทุน
รวมทีม่ กี าหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการ
ขายคืนหน่วยลงทุน ให้พจิ ารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิ ดให้รบั ซื้อคืนหน่วย
ลงทุนเท่านัน้
ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมทีบ่ ริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่
เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สนิ คงเหลือทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทีเ่ หลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการขายคืนนัน้
(4) กรณีทปี่ รากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะ
มีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
โดยรวม
ความใน (3) และ (4) มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟี ด
เดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทเี อฟ
(5) บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเลิกกองทุนรวมเปิ ดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 22.2 เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจ ริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้ นี้
ให้นาความในข้อ (3) วรรคสามและวรรคสี่มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
เมื่อสานักงานมีคาสั ่งเลิกกองทุนรวมตามแห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเมื่อสานักงานมี
คาสั ่งเพิกถอนการอนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
เมื่อการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นอันสิน้ สุดลงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตัง้
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปและเพื
่
่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจเพิกถอนการอนุมตั 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
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ในกรณีทสี่ านักงานสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการให้มีการเลิกกองทุนรวมทันที
22.2. การดาเนินการของบริษทั จัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพิจารณาผ่อนผัน หรือสั ่ง
การให้บริษทั จัดการปฏิบตั เิ ป็ นอย่างอื่น
(1) ยุตกิ ารรับคาสั ่งซื้อและคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1
(2) แจ้งให้ผทู้ เี่ กี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 โดยวิธีการดังนี้
(ก) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนช่องทางใดๆ ทีม่ หี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนได้
(ข) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(3) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยูข่ องกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏ
เหตุตาม 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าทีส่ ามารถกระทาได้เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ
(4) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินทีร่ วบรวมได้ตาม (3) ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1 และเมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็ นการเลิก
กองทุนเปิ ดนัน้
เมื่อได้ดาเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ คงเหลืออยู่จากการดาเนินการตาม (3) บริษทั
จัดการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธกี ารชาระบัญชีของกองทุนรวม
ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนเปิ ดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทจี่ ะต้องดาเนินการ
เพื่อเลิกกองทุนเปิ ดตามข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ให้บริษทั จัดการได้รบั การยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ใิ น
เรื่องดังต่อไปนี้ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิม่ เติม บริษทั
จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
(1) การจัดทาและจัดส่งหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ”
หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งหนังสือชี้ชวน
(2) การจัดทาและจัดส่งรายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันที่
ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่ครบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(3) การจัดทารายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั
จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุ
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดส่งรายงาน
(4) การจัดทารายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุ
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อน
หรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดส่งรายงาน
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(5) การจัดทาและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏ
เหตุการณ์ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(6) การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ “วิธกี าร
คานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน”
นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ “วิธกี ารคานวณ
กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ที่
ปรากฏเหตุตามหลัก
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิ กกองทุน :
บริษทั จัดการจะจัดให้มกี ารชาระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทา
หน้าทีร่ วบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิ ทีค่ งเหลือจากการชาระหนี้สนิ ของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ ทาการ
อย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
และผูช้ าระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพ ย์สนิ สุทธิเท่าทีค่ งเหลืออยู่ตามสัดส่วนจานวน
หน่วยลงทุนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ชาระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สนิ คงค้างอยู่ให้ผชู้ าระบัญชีจดั การโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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