หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
H นเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล เอ็ดดูเคชัน่ เทค
กองทุ
Principal Global Education Tech Fund (PRINCIPAL GEDTECH)
• กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริ กาและญี่ปนุ่ ผู้ลงทุนจึงควรพิ จารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ต
การลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
• กองทุนหลักมี การกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยี (Information Technology Sector) ซึ่ งมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
พฤติ กรรมของผู้บริโภค และความล้าสมัยของสิ นค้า ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจ
สูญเสียเงิ นลงทุนจานวนมาก และอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั ่วไปที่ มีการกระจาย
หลายอุตสาหกรรม
• กองทุนมีการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนเป็ น 7 ชนิ ด ซึ่งมีเงื่อนไขการลงทุนและสิ ทธิ ประโยชน์ ที่แตกต่ างกัน ผู้ลงทุนควรศึกษา
ข้อมูลหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดก่อนทาการลงทุน เพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ลงทุน
• กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล เอ็ดดูเคชั ่น เทค มีนโยบายลงทุนใน Master Fund ต่างประเทศ บริษทั จัดการอาจลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตรา ที่อาจเกิ ดขึ้นได้จาก
การลงทุ นในต่ างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ ในแต่ ละขณะขึ้นอยู่กบั ดุลยพิ นิ จที่ ผ้จู ดั การกองทุ นเห็ น
เหมาะสม จึ ง อาจยัง มี ค วามเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น เหลื อ อยู่ ซึ่ ง อาจท าให้ ผู้ล งทุ น ได้ รบั ผลขาดทุ นจากอัต รา
แลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงิ นคืนต่ากว่าเงิ นลงทุนเริ่ มแรกได้ อีกทัง้ การทาธุรกรรมป้ องกันความเสี่ ยงอาจมีต้นทุน ซึ่ งทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่ มขึ้น
• ในกรณี ที่มีการรับค่าธรรมเนี ยมอันเกิ ดจากกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนนี้ ไปลงทุน บริษทั จัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบ
ใดๆ ให้แก่กองทุนนี้ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)
• เนื่ องจากกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล เอ็ดดูเคชั ่น เทค เป็ นกองทุนรวมที่เน้ นลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศดังกล่าว
เช่น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตรา ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิ จ
ตลาดการเงิ น อัต ราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับกฎหมายภาษี อากร ความเสี่ ยงในการบังคับ ใช้ ข้อกาหนด
เกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงิ นลงทุน หรือข้อกาหนดอื่นๆ อาทิ ผลกระทบจากภาวะเงิ นฝื ด
หรือเงิ นเฟ้ อ ความเสี่ยงที่ ทางการของต่างประเทศจะออกมาตรการในภาวะที่ เกิ ดวิ กฤตการณ์ ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่
สามารถนาเงิ นกลับเข้ามาในประเทศได้
• กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล เอ็ดดูเคชั ่น เทค อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ตอบแทน ทาให้กองทุนรวมนี้ มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับ
ความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั ่วไป
• ในกรณี ที่ ก องทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล โกลบอล เอ็ด ดูเคชัน่ เทค ไม่ ส ามารถดารงสิ น ทรัพ ย์สภาพคล่ องได้ตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่มีคาสังไว้
่
• ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผ้ลู งทุนอาจได้รบั ชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนดในหนังสือชี้ชวน
• บริษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดาเนิ นการตามคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อ หรือสังสั
่ บเปลี่ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริษทั จัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความทเสี่ยง
ด้ า นภาษี หรื อ ความเสี่ ย งอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรื อ
กฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน

• บริษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดาเนิ นการตามคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อ หรือสังสั
่ บเปลี่ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริ ษทั จัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความทเสี่ยง
ด้ านภาษี หรื อ ความเสี่ ย งอื่ น ๆ ที่ เกี่ 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 นลงทุนเริ่ มแรกก็ได้ ดังนั น้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล เอ็ดดูเคชั ่น เทค เมื่อเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่ อาจเกิ ดขึ้นจาก
การลงทุนได้
• การพิ จารณาร่ า งหนั ง สื อ ชี้ ช วนในการเสนอขายหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น รวมนี้ มิ ไ ด้ เ ป็ นการแสดงว่ า ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ รบั รองถึงความถูกต้ องของข้อ มู ล ในหนั งสื อชี้ ชวนของกองทุ นรวม หรือได้ป ระกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมู ล เพื่อใช้อ้างอิ งในอนาคต และเมื่อ
มีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุนผู้ลงทุนควร
ศึกษาข้อมูลความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสิ นใจลงทุน
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล เอ็ดดูเคชั ่น เทค
คาจากัดความ
เป็ นไปตามประกาศ
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชัน่ เทค
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Principal Global Education Tech Fund
1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GEDTECH
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. เงือ่ นไข (อายุโครงการ) : ไม่กาหนด
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนรวมทีอ่ ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ หรือ
หลังจากสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพินจิ ของบริษทั จัดการ โดยจะพิจารณาชาระเงินคืนให้กบั
ผูล้ งทุน โดยไม่นาทรัพย์สนิ ทีจ่ าหน่ายได้ไปจดทะเบียน ในกรณีท่ี
(ก) บริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรือไม่มตี ราสารทีส่ ามารถ
ลงทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ข) กรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงในเรื่องกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(ค) กรณีทไ่ี ม่สามารถลงทุนในกองทุน Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (กองทุนหลัก)ได้ หรือไม่
สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ทีม่ นี โยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้เหมาะสม
(ง) กรณีทก่ี องทุนรวมมีจานวนเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้ กองทุนเพื่อส่ง
เงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(จ) กรณีมเี หตุให้เชื่อว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
ทัง้ นี้ ในกรณียุตกิ ารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกบริษทั จัดการจะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึง
การยุตกิ ารขายหน่ วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีย่ ุตกิ ารขายหน่ วยลงทุนนัน้ และให้การอนุ มตั จิ ดั ตัง้ กองทุนสิน้ สุด
ลงในวันทีแ่ จ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่
1.11 ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จานวนเงิ นทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 3,000,000,000.00 บาท
2.1.1. จานวนเงินทุนของโครงการเริม่ ต้น : 3,000,000,000.00 บาท

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชัน่ เทค

1

2.2. เงือ่ นไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุ นรวมครัง้ แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเสนอหน่ วย
ลงทุนเกินกว่าจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนเงินลงทุนของโครงการ
บริษทั จัดการสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิม่ จานวนเงินทุนของโครงการจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หากบริษทั
จัดการพิจารณาเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนและกองทุน โดยไม่ถอื ว่าเป็ น
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการซึง่ การเพิม่ จานวนเงินลงทุนของโครงการจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการ
ดาเนินการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กาหนด
2.3. มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 300,000,000 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
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต:ิ
: 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
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ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ไม่กาหนด
2.9. จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน :
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืนเป็ นจานวนหน่วย
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 :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกาหนดมูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อและ/หรือขายคืนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
ช่องทางการจัดจาหน่ ายไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบ
โดยติดประกาศไว้ทบ่ี ริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 7
วัน และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการลดหรือเปลีย่ นแปลงมูลค่าขัน้ ต่าของการทารายการสั ่งซื้อและ/หรือขาย
คืนหน่ วยลงทุนได้ ทัง้ นี้ เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่าง ๆ หรือ ในกรณี ท่บี ริษัทจัดการเห็นว่า
เหมาะสมมากกว่าและผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้รบั ประโยชน์มากกว่าเดิมโดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่ วยแล้ว ทัง้ นี้ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะ
ประกาศให้ทราบ โดยจะประกาศไม่น้อยกว่า 7 วัน และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิ ดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิ เศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Credit Suisse
(Lux) Edutainment Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่ วยลงทุน (Share Class) IBP USD โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุ น (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก
ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อ่นื ใดที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.ทัง้ นี้ ผู้ลงทุน ควรมีความเข้าใจและ
สามารถรับความเสีย่ งของความผันผวนของการลงทุนในต่างประเทศ
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund)
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund
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กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิรก์ (Luxembourg)
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสีย่ งต่างประเทศ
3.5. นโยบายการกูย้ มื (ถ้ามี) :
กองทุนอาจกู้ยมื หรือทาธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ 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 Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (“กองทุนหลัก”) เพื่อให้ผลตอบแทน
เทียบเคียงกับกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุง่ หวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชว้ี ดั (Active Management)
3.9. ดัชนีชว้ี ดั /อ้างอิง
1. ดัชนี MSCI World ESG Leaders (NR) ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบกับ ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ตามสัดส่วนการทาสัญญาป้ องกัน ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ประมาณร้อยละ 85 และ
2. ดัชนี MSCI World ESG Leaders (NR) ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ
วันทีค่ านวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนทีไ่ ม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นประมาณร้อยละ 15
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงวันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั ค่าอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลในการเปลีย่ นตัวชีว้ ดั ดังกล่าวผ่าน
การลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได้
อย่างไรก็ตามในกรณี การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทผ่ี อู้ อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั
ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษทั บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวให้ผถู้ อื
หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11 รายละเอียดเกีย่ วกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่ วยลงทุนของกองทุ นรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Credit
Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) IBP USD โดยเฉลีย่ ใน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชัน่ เทค
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รอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ
ลักเซมเบิรก์ โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Credit Suisse Fund Management S.A.
กองทุ น Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (กองทุ น หลัก ) ชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น (Share Class) IBP
USD มีนโยบายจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในตราสารทุนทัวโลก
่
(รวมถึง
ตลาดเกิดใหม่) และสิทธิอ่ืนๆ เช่น ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (American depository
receipts, global depository receipts), ต ราส ารส่ ว น แ บ่ งก าไร (profit-sharing certificates), participation
certificates, หนังสือแสดงสิทธิในเงินปั นผล (dividend rights certificates) เป็ นต้น ทีอ่ อกโดยบริษทั ทีด่ าเนินการ
หรือมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึก ษา ตัง้ แต่การสร้างเนื้อหาไปจนถึงแพลตฟอร์มและการนาเสนอข้อมูล รวมถึง
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ต่างๆ กองทุนหลักอาจลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนในตราสารทุน และหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวกับตราสารทุ นของบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับคาจากัดความข้างต้น
กองทุนหลักอาจลงทุนได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนในหุน้ กู้อนุพนั ธ์ (Structured Products)
ที่อ้ า งอิง บนหลัก ทรัพ ย์ ป ระเภทตราสารทุ น (equity) หลัก ทรัพ ย์ ท่ีมีล ัก ษณะคล้ า ยตราสารทุ น (equity-type
securities) ตระกร้าตราสารทุน (equity baskets) และดัชนีตราสารทุน (equity index)ทีม่ สี ภาพคล่องเพียงพอและ
ออกโดยธนาคารชัน้ น า (หรือ ผู้อ อกตราสารให้ค วามคุ้ม ครองแก่ นั ก ลงทุ น ที่เทีย บเคีย งกับ ธนาคาร ชัน้ น า)
ทัง้ นี้ หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ (structure products) ดังกล่าวจะต้องมีการคานวณมูลค่าอย่างสม่าเสมอ และไม่ก่อให้เกิดความ
เสีย่ งจากการเข้าทาสัญญา (leverage effect) รวมทัง้ มีการกระจายความเสี่ยงในดัชนีตราสารทุนอย่างเพียงพอ
ทัง้ นี้ กองทุ น หลัก อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อ ป้ องกัน ความเสี่ย งและเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
2. บริษัท จัด การจะส่งคาสัง่ ซื้อขายหน่ วยลงทุ น โดยใช้เงิน สกุ ลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็ น สกุ ลเงินหลัก
ในขณะที่กองทุ นหลักอาจลงทุน ในหลักทรัพ ย์หรือทรัพ ย์สิน ในหลายสกุล เงิน เช่น ยูโร (EUR) ดอลลาร์สหรัฐ
(USD) เป็ น ต้น และบริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงสกุ ลเงิน ในภายหลัง โดยคานึ งถึงและรัก ษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ โดยถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนรับทราบ
และยินยอมให้ดาเนินการแล้ว
ส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุ นในตราสารหนี้ ท่ีมีลกั ษณะคล้า ยเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ ทงั ้ ในประเทศและ
ต่างประเทศลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน ทีอ่ อกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
การเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีไ่ ด้รบั
การยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหรือของผูอ้ อกตราสารอยู่
ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น
หรือ การหาดอกผลโดยวิธี อ่ื น ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นโครงการหรือ ตามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management) และเพื่ อ ป้ องกัน ความเสี่ย ง (Hedging) จากอัต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตราต่ า งประเทศ
โดยขึ้นอยู่กบั ดุลยพิจนิจของผูจ้ ดั การกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่น
ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์, ทิศทางอัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น
ในส่ วนของการลงทุ น ในต่ างประเทศกองทุ น อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่อ ป้ อ งกัน
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ซึ่ งพิจารณาจากสภาวะ
ของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง
เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาว่ า การป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็ นไปเพื่อ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชัน่ เทค
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ประโยชน์ของผู้ถือหน่ วย หรือทาให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนเสียประโยชน์ ท่อี าจได้รบั ผู้จดั การกองทุน อาจไม่ป้องกัน
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นก็ได้
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซ่ึง
ตราสารหนี้ทไ่ี ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ทม่ี อี นั ดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) รวมถึงตราสารทุนที่
ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ตราสาร
แห่งหนี้ท่มี อี นั ดับความน่ าเชื่อถือที่ตวั ตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ ากว่ าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment
grade) เฉพาะในกรณี ท่ตี ราสารหนี้นัน้ ได้รบั การจัดอั นดับความน่ าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารใน
อันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะทีก่ องทุนลงทุนเท่านัน้
ในกรณีท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต.สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไขเพิม่ เติม
ประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึง่ กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง บริษทั จัดการ
จะดาเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด และให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ในการคานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุ น เรื่องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่ วง
ระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาทีต่ อ้ งใช้ในการจาหน่ ายทรัพย์สนิ ของกองทุนเนื่องจากได้รบั คาสั ่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน หรือมีการสิน้ สุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้ นี้ต้องไม่
เกินกว่า 10 วันทาการ
อย่างไรก็ดี ในกรณีทส่ี ถานการณ์การลงทุนทัง้ ในและ/หรือต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจ
มีความผันผวน เกิดภัยพิบตั ิ เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่า งๆ ราคาตลาดลงอย่างรุนแรง
ที่สุดในรอบปี บญ
ั ชี หรือกรณีอ่ืนใดที่จะก่อความเสียหายให้แก่กองทุน โดยรวม เป็ นต้น และ/หรือ กรณีเกิดเหตุ
สุดวิสยั หรือมีเหตุผลที่จาเป็ นและสมควร และ/หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วันทาการ กรณี ท่มี ผี ู้ถอื หน่ วย
ลงทุนสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนจานวนมาก ดังนัน้ จึงอาจมีบางขณะทีก่ องทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตาม
อัตราส่ วนการลงทุ น ที่ก าหนดได้ และบริษัท จัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุ น ตามสัด ส่วนการลงทุน ต่ อ
สานักงาน ก.ล.ต.โดยไม่ถอื ว่าผิดเงือ่ นไขโครงการ
ในกรณีท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต.สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไขเพิม่ เติม
ประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึง่ กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง บริษทั จัดการ
จะดาเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด และให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
เงื่อนไขอื่นๆ
1. ในกรณีทก่ี องทุนรวมหน่ วยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทาง*หากเกิดเหตุการณ์ทก่ี องทุนปลายทาง มีการ
ลดลงในลักษณะใดดังนี้
(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ
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(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวน > 2/3 ของ NAV ของ
กองทุนปลายทาง
ในกรณี ท่กี องทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวข้างต้น บริษัท จัดการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเหตุทก่ี องทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สนิ ลดลง พร้อมแนวทางการดาเนินการของ บลจ. โดยคานึงถึง
ประโยชน์ท่ดี ที ส่ี ุดของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวมให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีม่ กี ารเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางทีป่ รากฎเหตุ
(2) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ท่ีสนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ท่สี นใจจะ
ลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการให้
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการดาเนินการดังกล่าวด้วย
(3) ปฏิบตั ติ ามแนวทางการดาเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีม่ กี ารเปิ ดเผยข้อมูลของ
กองทุนปลายทางทีป่ รากฏเหตุ
(4) รายงานผลการดาเนิ น การให้สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน ทาการนั บ แต่ วนั ที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ทัง้ นี้ ระยะเวลาในการดาเนินการตามข้อ (3) บริษทั จัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
*กองทุนปลายทาง หมายถึง กองทุนที่กองทุนหน่ วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์ไปลงทุน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี้
(1) เป็ นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงกองทุนที่มี
ลักษณะเป็ นการลงทุนร่วมกันของผูล้ งทุน ไม่ว่าจะจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและ
ไม่ ว่ า กองทุ น ดัง กล่ า วจะจัด ตัง้ ในรู ป บริษั ท ทรัส ต์ หรือ รู ป แบบอื่ น ใด เช่ น กองทุ น อสัง หาริม ทรัพ ย์
ต่างประเทศ (REIT) หรือโครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) เป็ นต้น
(2) เป็ นกองทุนที่กองทุนหน่ วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
NAVของกองทุนตาม (1) นัน้
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (classes หรือ subclasses) หรือ ขอสงวนสิท ธิในการเปลี่ยนแปลงกองทุ นรวมต่างประเทศที่ล งทุ นที่แตกต่ างไปจากที่ระบุใน
รายละเอียดโครงการกองทุนนี้โดยขึ้นอยู่กบั ดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศทีพ่ จิ ารณา
เลือกทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนทีส่ อดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ ทัง้ นี้ โดย
คานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น Fund of
Funds หรือกองทุนรวมทีม่ กี ารลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ ทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้
หรือกลับมาเป็ นกองทุน Feeder Fund ได้โดยไม่ทาให้ระดับความเสีย่ งของการลงทุน (risk spectrum) เพิม่ ขึน้
ทัง้ นี้ ให้เป็ นตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ ตลาด และต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
โดยผ่ า นเว็บ ไซต์ ข องบริษั ท จัด การที่ www.principal.th หรือ ช่ อ งทางอื่ น ใดที่บ ริษั ท จัด การก าหนดก่ อ น
ดาเนินการเปลีย่ นแปลงการลงทุนดังกล่าว
ในกรณีการดาเนินการดังกล่าวทาให้การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน บริษทั จัดการจะดาเนินการตามหัวข้อ “อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม” ส่วนที่ 6: การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุนรวม
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ในกรณีทม่ี กี ารดาเนินการเปลี่ยน/โอนย้ายกองทุนหลัก บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิย์ กเว้นไม่นาเรื่องการลงทุน
หรือมีไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนมาบังคับใช้ในช่วงดาเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน
ในกรณีทอ่ี ยู่ในระหว่างการดาเนินการเปลีย่ น/โอนย้ายกองทุนหลัก อาจส่งผลให้ระยะเวลาดังกล่าวกองทุนอาจ
มีไว้ซ่งึ หน่ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเว้
์ นไม่นาเรื่อง
การลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
หากเกิดกรณีใด ๆ ทีท่ าให้บริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่
ได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดาเนินการเลิกกองทุน ทัง้ นี้ หากมีการดาเนินการดังกล่าว บริษทั จัดการจะ
ประกาศให้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยไม่ชกั ช้า
4. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาเงินลงทุนบางส่วนหรือทัง้ หมดมาลงทุนในประเทศไทย ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์
ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีทม่ี คี วามผิดปกติของตลาด หรือในกรณีทม่ี กี ารเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด
หรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทาให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิ หรือกรณีอ่นื ใด
ทีเ่ กิดจากสาเหตุทไ่ี ม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลีย่ นแปลงของกฎหมาย หรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง หรือเกิด
ภาวะสงคราม เป็ นต้น
5. ในกรณี ท่กี องทุนหลักมีการจากัดการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนในแต่ละวันทาการซื้อขาย เช่น ไม่เกิน 10% ของ
จานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของกองทุนหลัก ซึ่งในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่ วย
ลงทุนรวมกันในวันทาการซื้อขายใดเกินกว่าอัตราทีก่ าหนดไว้ดงั กล่าว จานวนหน่วยลงทุนไถ่ถอนในส่วนทีเ่ กิน
10% จะถูกนาไปทารายการในวันทาการซื้อขายครัง้ ถัดไป (ตามข้อจากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนทีส่ ามารถทา
รายการได้ตามทีก่ องทุนหลักกาหนด) อาจส่งผลทาให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ล่าช้ากว่าทีก่ าหนดไว้ (ถ้ามี)
รายละเอียดกองทุนหลัก
กองทุนหลักทีก่ องทุนจะลงทุน คือ Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund มีรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อกองทุน
: Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund
Class
: IBP USD
ประเภท
: กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ
: ไม่กาหนด
วันจัดตัง้ กองทุน
: 25 กันยายน 2562
จดทะเบียนประเทศ
: ลักเซมเบิรก์
สกุลเงินของกองทุน
: USD
วันทาการซื้อขาย
: ทุกวันทาการซื้อขายของกองทุนหลัก
การจ่ายปั นผล
: ไม่จ่าย
บริษทั จัดการ
: Credit Suisse Fund Management S.A.
ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน : Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
วัตถุประสงค์ในการลงทุน : กองทุ น มีวตั ถุป ระสงค์เพื่อให้ ได้รบั ผลตอบแทนสูงสุ ด ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ
(สกุลเงินที่อ้างอิง) โดยคานึงถึงหลักการกระจายความเสี่ย ง ความมั ่นคงของเงิน
ลงทุน และสภาพคล่องของสินทรัพย์เป็ นสาคัญ กองทุนมีกลยุทธ์ในการบริหาร
แบบ Active โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชว้ี ดั
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นโยบายการลงทุน

: กองทุ น จะลงทุ น อย่ า งน้ อ ย 2 ใน 3 ของมู ลค่ า ทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิข องกองทุ น ใน
ตราสารทุนทัวโลก
่
(รวมถึงตลาดเกิดใหม่) และสิทธิอ่นื ๆ เช่น ตราสารแสดงสิทธิ
การฝากหลั ก ทรัพ ย์ ใ นต่ า งประเทศ (American depository receipts, global
depository receipts), ต ราสาร ส่ วน แ บ่ งก าไร (profit-sharing certificates),
participation certificates, หนั ง สื อ แสดงสิ ท ธิ ใ นเงิ น ปั นผล (dividend rights
certificates) เป็ น ต้ น ที่อ อกโดยบริษัท ที่ด าเนิ น การหรือ มีธุ รกิจที่เกี่ย วข้อ งกับ
การศึก ษา ตัง้ แต่ ก ารสร้างเนื้ อ หาไปจนถึงแพลตฟอร์ม และการน าเสนอข้อมู ล
รวมถึงระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน และอุปกรณ์ต่างๆ
การลงทุนใน Edutainment ตามบริบทนี้เป็ นการได้มาซึ่งตราสารทุน ที่เกี่ยวข้อ ง
กั บ การเป ลี่ ย นลั ก ษ ณ ะและรู ป แบ บการศึ ก ษ าในอนาคต การลงทุ นใน
Edutainment จะรวมถึงการลงทุ น ในบริษัท ผู้สร้างเนื้ อ หารุ่น ใหม่ แพลตฟอร์ม
รวมถึงบริษทั ทีใ่ ห้บริการเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วกับ Edutainment
กองทุนหลักอาจลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนใน
ตราสารทุน และหลักทรัพ ย์ท่ีเกี่ยวกับตราสารทุ น ของบริษัท ที่ไม่เกี่ยวข้องกั บ
ค าจ ากัด ความข้า งต้ น เงิน สด เงิน ฝากประจ า ตราสารตลาดเงิน ตราสารหนี้
ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จากัดเพียงพันธบัตร และหลักทรัพย์ท่กี าหนดอัตราดอกเบี้ย
คงทีแ่ ละผันแปร หลักทรัพย์ในราคาซื้อลดทีอ่ อกโดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
รัฐวิสาหกิจทัวโลก
่
(รวมถึงกลุ่มตลาดเกิดใหม่)
กองทุนหลักอาจลงทุนได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนในหุน้ กู้
อนุ พ ัน ธ์ (Structured Products) ที่ อ้ า งอิ ง บนหลัก ทรัพ ย์ ป ระเภทตราสารทุ น
(equity) หลั ก ทรัพ ย์ ท่ี มี ลั ก ษ ณ ะคล้ า ยตราสารทุ น (equity-type securities)
ตระกร้าตราสารทุ น (equity baskets) และดัช นี ต ราสารทุ น (equity index) ที่มี
สภาพคล่ อ งเพี ย งพอและออกโดยธนาคารชั น้ น า (หรือ ผู้ อ อกตราสารให้
ความคุ้ม ครองแก่นั ก ลงทุ น ที่เทีย บเคีย งกับ ธนาคารชัน้ น า) ทัง้ นี้ หุ้น กู้อ นุ พ ัน ธ์
(structure products) ดังกล่าวจะต้องมีการคานวณมูลค่าอย่างสม่ าเสมอ และไม่
ก่อให้เกิดความเสีย่ งจากการเข้าทาสัญญา (leverage effect) รวมทัง้ มีการกระจาย
ความเสีย่ งในดัชนีตราสารทุนอย่างเพียงพอ
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ยง
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการสั ่งซื้อหน่วยลงทุน (Entry Charge)
: 3.00% (ปั จจุบนั ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge)
: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (Conversion Charge) : 1.50% (ปั จจุบนั ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
: 0.70% ต่อปี (ปั จจุบนั 0.60%)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Ongoing Charges)
: 0.90% ต่อปี
Performance Fee*
: หากกองทุนสามารถทาผลตอบแทนได้สงู กว่า
ดัชนี MSCI World ESG Leaders (NF)
กองทุนจะคิดค่าธรรมเนียม Performance Fee
ที่ 15% ของผลการดาเนินงานทีส่ งู กว่าเมื่อ
เทียบกับดัชนีชว้ี ดั โดยจะคิดสะสม
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ค่าธรรมเนียมตามการคานวณ NAV ของทุก
วัน
หมายเหตุ: กองทุนหลักอาจมีการเปลีย่ นแปลง หรือเพิม่ เติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนได้
* กองทุน Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund – Class IBP USD กาหนดช่วงเวลาอ้างอิงการคิด
สะสมค่าธรรมเนียม Performance Fee จนถึง 30 พฤศจิกายนของทุกปี และจ่ายค่าธรรมเนียมภายใน 1 เดือน
หลังสิน้ สุดช่วงเวลาอ้างอิง
อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียม Performance Fee จะถูกเรียกเก็บจากกองทุนหลักแม้ในกรณีทผ่ี ลการดาเนินงาน
ของกองทุ น หลักเป็ น ลบหากกองทุ น หลัก มีผลการดาเนิ น งานสู งกว่ าดัชนี ช้ีว ดั ในช่ว งวัน จ่ายค่ าธรรมเนี ย ม
Performance Fee ก่อนหน้ า ทัง้ นี้ หากไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Performance Fee ในช่วงระยะเวลา
3 ปี การคานวณค่าธรรมเนี ยมจะถูกรีเซ็ตใหม่ในวันคานวณมูลค่าทรัพ ย์สิ นสุทธิของกองทุนหลังจากสิ้นสุด
ระยะเวลา 3 ปี ดงั กล่าว
ตัวชีว้ ดั (benchmark) : MSCI World ESG Leaders (NR)
Bloomberg ticker
: CRLEEIU LX
ISIN
: LU2025863684
ดูขอ้ มูลกองทุนหลักเพิม่ เติมได้ท่ี
https://amfunds.credit-suisse.com/lu/en/institutional/fund/detail/LU2025863684#
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลัก
ความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนมีความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารทุน หรือทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุน ซึง่ รวมถึงความผันผวนของราคา
ตลาดผูอ้ อกหลักทรัพย์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์ ข้อมูลทางการตลาด สถานะทีเ่ ป็ นรองของผูถ้ อื ตราสารทุนเมื่อเทียบกับตรา
สารหนี้ทอ่ี อกโดยบริษทั เดียวกัน ผูล้ งทุนควรพิจารณาถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
การกาหนดมาตรการควบคุมการแลกเปลีย่ นและข้อจากัดอื่น ๆ
ความเสีย่ งจากการลงทุนเฉพาะอุตสาหกรรมหรือบาง Sector
กองทุนอาจลงทุนในอุตสาหกรรมหรือภาคเฉพาะหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมหรือ
ภาคส่วนเหล่านี้อาจได้รบั ผลกระทบจากตลาดหรือปั จจัยทางเศรษฐกิจซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างสาคัญต่อมูลค่าของ
การลงทุนของกองทุน
ความเสีย่ งจากปั จจัยด้านตลาด
ความเสีย่ งด้านตลาดคือความเสีย่ งทัวไปที
่ อ่ าจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน โดยมูลค่าของการลงทุนนัน้ อาจ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางทีเ่ ป็ นผลเสียต่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิง่ มูลค่าของการลงทุนอาจได้รบั
ผลกระทบจากความไม่ แน่ น อน เช่ น การพัฒ นาระหว่างประเทศ การเมืองและเศรษฐกิจ หรือ การเปลี่ย นแปลง
นโยบายของรัฐบาล
ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น
กองทุนอาจลงทุนในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินทีอ่ า้ งอิง และอาจมีความผันผวนซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนทัง้ ในเชิงบวกหรือเชิงลบ สกุลเงิน ของบางประเทศอาจมีความผันผวนจึงส่งผลกระทบต่อ
มูลค่าหลักทรัพย์ในสกุลเงินดังกล่าว หากสกุลเงินนัน้ แข็งค่าขึน้ เมื่อเทียบกับสกุลเงินอ้างอิง
กองทุนอาจเข้าทาธุรกรรมป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตามไม่มกี ารรับประกันว่าการป้ องกัน
ความเสีย่ งจะประสบความสาเร็จ
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ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
การลงทุนในตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงเนื่องจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยทัวไปมู
่ ลค่าของตราสารหนี้
จะเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ในทางตรงกันข้ามเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิม่ ขึ้นมูลค่าของตราสารหนี้โดยทัวไปจะ
่
ลดลง ตราสารหนี้ระยะยาวโดยปกติจะมีความผันผวนของราคามากกว่าตราสารหนี้ระยะสัน้
ข้อความในส่วนกองทุนหลักได้ถกู เลือกมาเฉพาะส่วนทีส่ าคัญซึง่ แปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้ กรณีทม่ี คี วาม
ไม่สอดคล้องหรือแตกต่างกับทางต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถอื ตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ
กองทุนหลักได้ หรือในกรณีทก่ี องทุนหลักมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลต่างๆ หรือมีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการ ซึ่ง
บริษทั จัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะแก้ไข/เพิม่ เติม/เปลีย่ นแปลงให้
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบตามทีป่ ระกาศสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
มี Net Exposure ทีเ่ กีย่ วข้องกับความเสีย่ งต่างประเทศโดยเฉลีย่ ในรอบปี 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
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Lending)
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สนิ ประเภททองคาแท่ง (เฉพาะกรณีทเ่ี 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
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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
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สนิ ประเภททองคาแท่ง (เฉพาะกรณีทเ่ี 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 และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนขาดคุณสมบัตหิ รือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 6 : การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
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4. การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มี
4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน:
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
- ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- สิทธิทจ่ี ะได้รบั เงินปั นผล
4.3 รายละเอียดเพิม่ เติม
กองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 6 ชนิด ได้แก่
ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GEDTECH-A) :
เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่ อ้ งการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GEDTECH-D) : (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากเงินปั นผล รวมถึง
มีสทิ ธิได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษี หากปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเกณฑ์/เงือ่ นไขทีก่ รมสรรพากรกาหนด
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GEDTECH-R) : (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ และไม่ตอ้ งเสียภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตนิ นั ้
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GEDTECH-I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน/บุคคลธรรมดา ทีต่ อ้ งการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกาหนดขัน้ ต่าในการลงทุนสูงกว่าหน่วย
ลงทุนชนิดอื่น
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GEDTECH-C) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/ สถาบันที่บริษัทจัดการกาหนด อาทิ ผู้ลงทุนกลุ่มกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุ คคลภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้ลงทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบ
หน่ วยลงทุน (Unit Linked) กองทุนรวมของบริษัท จัดการอี่น การลงทุนจากนิติบุคคล/สถาบัน ที่มีการให้บริการ
บริหารพอร์ตการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model รวมถึง ผูล้ งทุนกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศ
เพิม่ ในอนาคตเท่านัน้ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชื่อย่อ PRINCIPAL GEDTECH-X) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ):
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ หรือการลงทุนในหรือมีไว้
ซึ่งหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัท จัดการเดียวกันเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการดาเนินการ อาทิ กองทุ นรวม
ภายใต้ ก ารบริห ารของบริษั ท จัด การ รวมถึ ง กลุ่ ม ผู้ ล งทุ น อื่ น ที่ บ ริษั ท จัด การประกาศเพิ่ ม เติ ม ในอนาคต
โดยเปิ ดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์ จากการ
ลงทุน (Total return)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อย่อ PRINCIPAL GEDTECH-E) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ):
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทีท่ ารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ทีต่ ้อ งการรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุ น (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์ จ ากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นกาหนดให้
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ส าหรับ ผู้ ล งทุ น ที่ ท ารายการผ่ า น Mobile Application (Mobile App) และ Internet (Easy invest) ของบริษั ท
จัดการเท่านัน้ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ เติมในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมผู้ลงทุนเพื่อลงทุนในชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุน
พิเศษได้ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง และประกาศ
ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่ วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกาหนด
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่ วยลงทุนชนิดทีย่ งั ไม่ได้
เปิ ดให้บริการ เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แ ก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน และคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ น
สาคัญ โดยบริษัท จัด การจะติด ประกาศรายละเอีย ดการให้บ ริก ารดังกล่ าว ล่ วงหน้ าอย่ างน้ อ ย 7 วัน ก่อ นวัน
เปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ใน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
หรือวิธกี ารอื่นๆเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- Internet
หรือวิธกี ารอื่นๆเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6.3. การสั ่งซื้อหน่วยลงทุน :
ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
7. การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- Internet
วิธกี ารอื่นๆเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชัน่ เทค
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สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7.3. วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน
- แบบอัตโนมัติ
7.4. รายละเอียดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
7.4.1 วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
กรณี รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนปกติ
ชนิดสะสมมูลค่า
: มี
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: มี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: มี
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: มี
วิ ธีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนเงินหรือเป็ นจานวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่าง
หนึ่ง โดยกรอกรายละเอียดในคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน (ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถขอรับใบคาสั ่งขายคืน
หน่ วยลงทุนได้ทบ่ี ริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ หรือช่องทาง
อื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการขายคืนหน่ วยลงทุนที่บริษัท
จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ท่บี ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ ซื้อคืนหรือสามารถส่ง
คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยังบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
เอกสารประกอบการสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน
ผูส้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนาส่งคาสั ่งขายคืนพร้อมเอกสารประกอบต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาต
จากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู งขายคื
ั่
นหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู งขายคื
ั่
นหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
• สาเนาบัตรประชาชนของผูม
้ 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.
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ทัง้ นี้ ในกรณีมเี หตุสุดวิสยั หากวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็ นวันทีไ่ ม่สามารถทารายการขาย
คืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื่อนเป็ นวันทาการถัดไป โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และ
คานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และ
วันทาการของประเทศของกองทุนหลัก และวันทาการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และ
วันท าการที่บ ริษัทจัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่า ซื้อขายหน่ วยลงทุนจากกองทุน หลัก
(ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะประกาศวันทีเ่ ป็ นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิ ดประกาศ ณ
สานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั
จัดการ
ราคารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนหมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้เพื่อคานวณราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการรับซื้อคืนนัน้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/
หรือค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์(ถ้ามี) ) โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่า
กว่ามูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
การชาระค่ารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุน
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบ
ธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา เว้นแต่บริษทั จัดการได้รบั การผ่อน
ผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อ
คืนหน่ วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต
บริษทั จัดการจะชาระเงินให้ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าและราคา
ดังกล่าวตามทีไ่ ด้รบั การผ่อนผัน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องใน
ต่างประเทศซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา และหรือกรณีตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่า
ขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือ
คาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืน หน่ วยลงทุน” โดยบริษัทจัดการจะชาระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะในนามผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือโดยนาเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้า
ฝากในบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หรือวิธกี ารอื่นใดที่บริษทั จัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนในอนาคต ตามที่ผู้ถือหน่ วยลงทุ นได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตาม
รายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
โดยในกรณีทช่ี าระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายในนามผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการ
จะจัดส่งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธกี ารที่บริษัทจัดการเห็นสมควร หรือโดยให้
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการดังกล่าว
หรือบริษทั จัดการจะดาเนินการให้มกี ารหักกลบหนี้กนั ให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุน
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการ
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ในกรณีท่ไี ม่มีรายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุนรวมหรือกรณีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการไม่สามารถ
ชาระเงินให้ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุน รวมของผู้สั ่งขายคืนได้ บริษัท
จัด การขอสงวนสิท ธิท่ีจ ะพิจ ารณาช าระค่ าขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ า วด้ว ยวิธีก ารที่บ ริษัท จัด การ
เห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการคืน
เงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
7.4.2 วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
กรณี รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: มี
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่มี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่มี
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ไม่มี
หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :
1. กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตไิ ม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการ
ดาเนินงานสิน้ สุดตามช่วงเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร จากกาไรสะสม หรือกาไรสุทธิในงวด
บัญชีทจ่ี ะจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตแิ ล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตจิ ะขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของบริษทั จัดการ
7.4.2.1 วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1. บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้ตกลงสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนและมอบหมาย
ให้บริษทั จัดการดาเนินการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่เกินปี
ละ 12 ครัง้ โดยการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนดังกล่าว จะมี
ผลให้จานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลง
2. บริษัท จัดการจะดาเนิ น การรับ ซื้อคืนหน่ วยลงทุ น อัต โนมัติให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ที่มี
รายชื่ออยู่ตามหลักฐานทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ของวันทีร่ บั ซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัตนิ ัน้ โดยจะรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนจากการจ่ายเงิน
ปั นผลของกองทุ นรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุ น ไปลงทุน หรือจากรายได้จากการ
ลงทุนสุทธิบวก/หักกาไรหรือขาดทุนสุทธิท่เี กิดขึ้น (ถ้ามี) โดยการรับซื้อคืนหน่ ว ย
ลงทุนอัตโนมัตดิ งั กล่าวจะไม่เกินจานวนเงินสดทีก่ องทุนทีม่ อี ยู่ ณ ขณะนัน้
บริษัท จัดการจะดาเนิ น การรับ ซื้อคืนหน่ วยลงทุ น อัต โนมัติให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ที่มี
รายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนตาม
สัดส่วนจานวนหน่ วยลงทุนทีผ่ ูถ้ อื หน่ วยลงทุนถือต่อจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้
แล้วทัง้ หมด โดยบริษทั จัดการจะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้เมื่อสิน้ วันทาการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิ ป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผู้ถอื หน่ วยลงทุนอาจไม่ได้รบั เงินตามมูลค่าหน่ วยลงทุนอันเนื่องมาจากมูลค่า
หน่วยลงทุนนัน้ อาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กิดขึน้
จริงจากการดาเนินงานดังกล่าว เป็ นต้น โดยบริษทั จัดการจะนาเงินค่ารับซื้อคืนหน่วย
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชัน่ เทค
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ลงทุนอัตโนมัตดิ งั กล่าว ไปซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐ
ระยะสัน้ โดยจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ ที่
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะได้รบั จะคานวณโดยราคาหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล
เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ ภายใน 5 วันทาการนับถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการดาเนินการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ในวันทารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตกิ องทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีย่ งั มิได้เปิ ด
บัญชีกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ บริษทั จัดการจะดาเนินการเปิ ด
บัญชีกองทุนดังกล่าวให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนอัต โนมัติ โดยถือว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนได้ให้
ความยินยอมในการดาเนินการดังกล่าวแล้ว
3. บริษทั จัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนอัตโนมัตนิ นั ้ เว้นแต่บริษทั จัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุ น ราคาขายหน่ วยลงทุ น และราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุ น ตามที่ ส มาคมบริษั ท จัด การลงทุ น ก าหนดโดยได้ ร ับ ความเห็ น ชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวันทา
การถัดจากวันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
4. บริษัท จัดการจะใช้รายชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน ณ วันทา
การขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยจะปิ ดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเพื่อพักการโอน
หน่ วยลงทุนสาหรับการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นดังกล่าวในวันทาการขายคืนหน่ วย
ลงทุนอัตโนมัติ
7.4.2.2 เอกสารประกอบการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจดาเนินการดังต่อไปนี้ได้ หากได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการ
กรณีผูถ้ อื หน่ วยลงทุนประสงค์ทจ่ี ะขอให้บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจ่ายเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน ให้กบั บุคคลอื่นทีไ่ ม่ใช่ผถู้ อื หน่วยลงทุน หรือกองทุนอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการตามที่กาหนด ผู้ถอื หน่ วยลงทุน จะต้องแสดงความประสงค์
ดังกล่าวใน “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่น
ทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด เมื่อบริษัทจัดการได้ดาเนินการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
หรือเงินที่ได้เมื่อเป็ นไปตามเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ ตามวิธกี ารและ
บุคคลทีผ่ ู้ถอื หน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ แล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถอื หน่ วย
ลงทุนได้รบั เงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนในครัง้ นัน้ ๆ เรียบร้อยแล้ว และผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ตกลงยอมรับว่าการทีบ่ ริษทั จัดการดาเนินการตามความประสงค์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ใน“หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ” หรือเอกสารอื่นทีบ่ ริษัท
จัดการกาหนดดังกล่าว ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนให้ถือว่าตนได้รบั เงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ในครัง้ นัน้ ๆ เรียบร้อยแล้ว
และบริษทั จัดการจะถือว่ารายละเอียดตาม “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน”มีผลให้บงั คับใช้ตงั ้ แต่วนั ทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนยื่น “หนังสือแสดงเจตจานง
การจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน” และให้มผี ลใช้บงั คับไปจนกว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้
แจ้งยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงต่อบริษทั จัดการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
เอกสารประกอบ “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสาร
อื่นทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
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กรณีบุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้
เป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีท่ขี อให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนโดยการนาเงิน
เข้าบัญชี)
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณีบุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้
เป็ นนิตบิ ุคคล
สาเนาหนั งสือ รับรองกระทรวงพาณิ ช ย์/หนั งสือรับ รองการจดทะเบียนนิ ติบุ ค คล และ
หนังสือ บริคณฑ์สนธิ ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีท่ขี อให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนโดยการนาเงิน
เข้าบัญชี)
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะดาเนินการหรือไม่ดาเนินการตามหนังสือแสดงเจตจานง
การจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ซึ่ง ผู้ถือ
หน่ วยลงทุนได้มอบไว้กบั บริษัทจัดการแล้วได้ หากเกิดกรณีท่บี ริษัทจัดการพิจารณา
เห็นว่าการดาเนินการตามหนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
หรือเอกสารอื่นใดดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวม หรือ
อาจทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งในการทาธุรกรรมทีเ่ กีย่ วกับการ
ฟอกเงิน หรือชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน หรือเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องรวมถึงที่มกี ารแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) หรือเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั ่งหรือการ
ตีความหรือการให้ความเห็นของหน่วยงานผูม้ อี านาจ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทราบก่อนการดาเนินการหรือไม่ดาเนินการดังกล่าว และให้ถอื ว่าการดาเนินการ
ดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนด้วยแล้ว โดยไม่ถอื ว่าบริษทั จัดการ
ดาเนินการผิดไปจากโครงการแต่อย่ างใด และไม่ถือเป็ น การแก้ไขรายละเอียดของ
โครงการ ทัง้ นี้หากไม่มีคาสั ่งห้ามหรือข้อห้ามใดๆ บริษัท จัดการสามารถพิจารณา
จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนแทนได้
7.4.3 เงือ่ นไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7.4.3.1. คาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ นจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อคาสั ่งขายคืนถูกต้องครบถ้วน และบริษัท
จัดการได้รบั และได้ทารายการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนแล้ว และผูส้ ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนมี
จานวนหน่ วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่ วยลงทุนที่สั ่ง
ขายคืน ทัง้ นี้ผสู้ ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน
ไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ีผู้ถือหน่ วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนโดยมีจานวนหน่ วยลงทุ นหรือ
มูลค่าหน่ วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หรือการสั ่ง
ขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวมีผลทาให้หน่ วยลงทุนของผู้ถอื หน่ วยลงทุนมีมูลค่าต่ากว่า
มูลค่ าหรือ มีจานวนต่ ากว่าจานวนหน่ ว ยลงทุ น คงเหลือในบัญ ชีข นั ้ ต่ า (ถ้ามี) บริษัท
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จัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประสงค์ท่จี ะขายคืนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดตามจานวนที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หากบริษทั จัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่ า
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ีทาการทุ กแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของ
บริษทั จัดการ
7.4.3.2. บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุนทีท่ ารายการขายคืนสมบูรณ์
แล้ว ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการขายคืนหน่ วยลงทุน
ของคาสั ่งขายคืน นัน้ ๆ เว้นแต่บริษัทจัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน ตามที่สมาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้ร ับความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต. บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุนทีท่ ารายการขายคืน
สมบูรณ์แล้วตามวรรค 1 ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
7.4.3.3. ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนได้
และผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่สั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนตกลงทีจ่ ะรับชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
เป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน บริษทั จัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ดั ง กล่ า วเป็ นหลั ก ทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์ สิ น อื่ น โดยได้ ร ับ ความเห็ น ชอบจากผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
7.4.3.4. ผู้ถือหน่ ว ยลงทุนอาจยกเลิกคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนได้ ภายในวันสุดท้ายในการรับ
เอกสารแสดงความจานงในการขายคืนหน่ วยลงทุน และต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากบริษัท
จัดการ
7.4.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
นายทะเบียนจะออกและจัดส่ งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืน หรือโดยให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
เป็ นผู้ดาเนินการนาส่ง เว้นแต่กรณี บริษัทจัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่า
ทรัพ ย์สิน สุท ธิ มูลค่าหน่ วยลงทุ น ราคาขายหน่ วยลงทุ น และราคารับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น จาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน
ให้ผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น โดยทางไปรษณี ย์ ภายใน 5 วัน ท าการนั บ แต่ วนั ค านวณมูลค่ าและราคา
ดังกล่าวตามที่ได้รบั การผ่อนผัน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา หรือโดยให้ผู้สนับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการนาส่ง และหรือกรณีตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ
หรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิท ธิในหน่ วย
ลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบ
อื่นที่สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญ าต โดยบริษัท จัดการจะติดประกาศรายละเอียดที่
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เกี่ยวข้อง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง
เงือ่ นไขอื่น ๆ
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชาระเงินค่าขายคืน
หน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้ อย 7 วันก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ท่ที าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุ นการ
ขายและรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
2. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน เพื่อเพิม่
ความสะดวกให้ แ ก่ ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น โดยบริษั ท จัด การจะติ ด ประกาศรายละเอี ย ดการ
ให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และ ณ สถานที่ติด ต่ อ ของผู้สนั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อ คืน ที่ใช้ในการรับ ซื้อ คืน หน่ ว ย
ลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เช่น การเพิ่มเติม วิธีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น
ดังต่อไปนี้
2.1 การขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 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 นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด
2.2 การขายคืนหน่ วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาต
ให้ทาได้
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทาการ
ขายคืนหน่ วยลงทุ นเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์ แก่ กองทุ นโดยรวม หรือระงับ
เปลีย่ นแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทาการขายหน่ วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ่ที าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อ
ของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนและ/หรือเว็ปไซต์ของ
บริษทั จัดการ เว้นแต่กรณีทเ่ี กิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั
จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที ทัง้ นี้ จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนเป็ นสาคัญ
4. กรณีผู้ขายคืนหน่ วยลงทุ นส่งคาสั ่งขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่
สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และบริษทั จัดการไม่สามารถให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยัน
ข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่ดาเนินการขายคืนหน่ วยลงทุน
ดังกล่าว
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ทัง้ นี้ ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสั ่งขายคืนตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้
บริษทั จัดการภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่มกี ารส่งคาสั ่งขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบริษัท
จัดการได้ดาเนินการตามคาสั ่งขายคืนทางโทรสารของผู้สั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนแล้ว หาก
ข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัท
จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปิ ดบัญชีกองทุนของผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่ไม่มยี อดคงเหลือโดย
ไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6. บริษทั จัดการจะไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืน
หน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ น” “การหยุดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ”
หรือกรณี อ่ืนใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นไว้ในรายละเอีย ด
โครงการ (ถ้ามี)
7. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนให้แตกต่างจากทีก่ าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็ นการ
ชัวคราว
่
อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่
สานั ก งานกาหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรัพ ย์สินที่กองทุ น รวมไปลงทุ น บริษัท
จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการดัง กล่าวได้เพียงเท่าที่มีความจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถือว่า
บริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทาการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน:
ทุกวันทาการ ในเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.00 น.
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกาหนดให้วนั ทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทา
การของประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการทีบ่ ริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระ
ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ทล่ี งทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี)
7.7 การขายคืนหน่วยลงทุน: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม: 7.9. รายละเอียดเพิม่ เติม:
1 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่
ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7
วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
2 บริษทั จัดการจะไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
คาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวน
สิทธิในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน:
8.1. ช่องทางการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน:
- Internet
- บริษทั จัดการ
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- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- วิธกี ารอื่นๆเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
8.2 รายละเอียดการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเพิม่ เติม:
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
9. การชาระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิ น :
9.1 บริษัทจัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุ นเป็ นหลักทรัพ ย์ห รือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
โดยเป็ น ไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ และ/หรือประกาศอื่นๆที่
เกีย่ วข้อง
9.2 ในกรณีทเ่ี ป็ นการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนา
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (MF for PVD) ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน.41/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการจัดตัง้ และจัดการกองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562
9.3 หลักเกณฑ์การจัดสรรหลักทรัพย์
9.3.1 ในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มกี ารดาเนินการทีเ่ หมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็ นธรรม ต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุ น
ของกองทุนรวมทุกรายเป็ นสาคัญ โดยจะพิจารณาปั จจัยดังต่อไปนี้
(1) มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ (Mark to Market)
(2) อายุเฉลีย่ ของตราสารหนี้ทล่ี งทุน (Duration)
(3) สัดส่วนการลงทุน
(4) สภาพคล่องของตราสาร
(5) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Credit Rating)
หลักการจัดสรร
- บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดสรรโดยเทียบมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ให้เป็ นไปตามสัดส่วน (%) การถือหน่ วยลงทุนทีข่ ายคืนหน่ วยลงทุน ณ วันทีผ่ ู้
ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาปั ดจานวนหุ้น/จานวนหน่ วยของตราสารภายที่คานวณได้จากการจัดสรรให้เป็ น
จานวนเต็มตามขนาดมาตรฐานการซื้อ-ขายตามความเหมาะสม
- ในกรณีทม่ี ขี อ้ จากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ เช่น กรณีท่ี ผูอ้ อกตราสารมีการกาหนดเงือ่ นไขทีไ่ ม่
อนุญาตให้กองทุนแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนถืออยู่ทงั ้ หมดทีอ่ อกโดยผูอ้ อกตราสารรายนัน้ ได้ หรือ
ในกรณีทก่ี ารจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ใดๆมีแนวโน้มส่งผลให้คุณสมบัตดิ า้ นสภาพคล่องของหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ ภายหลังการจัดสรรลดลงอย่างมีนัยสาคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการ
จัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ตามวิธกี ารทีบ่ ริษัทจัดการพิจารณาว่าเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็ น
ธรรม ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย
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9.3.2 ในกรณี ท่บี ริษัท จัด การจะชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุ น เป็ นหลัก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์สิน อื่น แทนเงิน บริษัท จัดการจะ
ดาเนินการจัดสรรหลักทรัพย์ตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นทีจ่ ะนามาชาระเป็ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้แก่
ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน โดยคานวณจากมูลค่ายุตธิ รรมทีบ่ ริษทั จัดการใช้ในการคานวณราคา
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นนัน้ ณ วันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุน และจัดสรรหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตามหลักการ
จัดสรรตามข้อ 9.3.1 และหากมีส่วนต่างจะชาระเป็ น เงินสด โดยมีวธิ กี ารคานวณ ดังนี้
(ก) คานวณจานวนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนทีก่ องทุนต้องชาระให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน และสัดส่วนการถือหน่ วย
ลงทุนทีข่ ายคืนหน่วยลงทุน
(ข) คานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื่อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละ
ตัวคิดเป็ นสัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทัง้ หมด
(ค) จัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่ วยลงทุนทีข่ ายคืนหน่ วยลงทุ นซึ่งพิจารณาจาก
หลักการจัดสรรตามข้อ 9.3.1
(2) บริษัท จัด การจะดาเนิ น การจัด สรรหลัก ทรัพ ย์ให้แก่ ผู้ถือหน่ วยลงทุ น โดยในกรณี ท่มี ูลค่ าของหลักทรัพ ย์ห รือ
ทรัพย์สนิ อื่นทีจ่ ะจัดสรรให้แก่ผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนมีมูลค่าน้อยกว่าจานวนเงินทีผ่ ขู้ ายคืนหน่ วยลงทุนจะได้รบั จาก
การขายคืนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดสรรหลักทรัพย์ท่ีคานวณได้ตามข้อ 9.3.2 (1) ให้แก่ผูข้ ายคืนหน่ วย
ลงทุน และจะทาการชาระส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็ นเงินสดให้แก่ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุ นในกรณีท่กี องทุนมีเงินสด
คงเหลือไม่เพียงพอต่อการชาระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะทาการชาระส่วนต่างให้แก่ผู้ขายคืน
หน่ วยลงทุนเมื่อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นวันทาการใดถัดจากวันนัน้ ทัง้ นี้บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มกี าร
ดาเนินการทีเ่ หมาะสม เกิดประโยชน์สงู สุด และเป็ นธรรม ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็ นสาคัญ
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับจานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีผ่ ขู้ ายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รบั หักด้วย
มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นทีต่ อ้ งการจัดสรรให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(3) กรณีทม่ี ผี ขู้ ายคืนหน่ วยลงทุนทีร่ บั ค่าขายคืนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินมากกว่า 1 ราย
บริษทั จัดการจะดาเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ตามวิธกี ารทีก่ าหนดในข้อ 9.3.2 (1)
(4) กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามข้อ 9.3.2 (2) ให้แก่ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุนทีร่ บั ค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินทีม่ จี านวนผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษทั จัดการจะ
ดาเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนทีม่ มี ลู ค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยทีส่ ุดก่อน
ตามลาดับ ทัง้ นี้บ ริษัทจัดการจะยึดหลักให้มกี ารดาเนินการที่เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็ นธรรม ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็ นสาคัญ
9.3.3 วิธกี ารส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดาเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีท่ผี ถู้ ือหน่ วยลงทุนเปิ ดไว้กบั บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู้รบั ฝากทรัพย์สนิ หรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของผู้ถือ
หน่ วยลงทุ น หรือผู้รกั ษาทรัพ ย์สิน หรือผู้ดู แลผลประโยชน์ ของกองทุ น โดยในส่วนที่เป็ นเงิน นัน้ บริษัท จัดการจะ
ดาเนินการโอนเข้าบัญชีรบั ชาระค่าขายคืนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนให้ไว้กบั บริษทั จัดการ
โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ให้กบั ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนประเภทกองทุนสารองเลีย้ งชีพในวันเดียวกับ
การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงินให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นทีๆ่ ส่งคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันเดียวกัน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะยึดหลักให้มกี ารดาเนินการทีเ่ หมาะสมเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย
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10. การเลือ่ นกาหนดการชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผ้ถู อื หน่ วยลงทุน :
10.1 บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนที่มคี าสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิ ดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีทก่ี าหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีท่เี ข้าเหตุดงั ต่อไปนี้ โดย
ได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุ จ าเป็ นท าให้ ไ ม่ ส ามารถจ าหน่ า ย จ่ า ย โอน หลัก ทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์ สิ น ของกองทุ น รวมเปิ ดได้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุทท่ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
(2) มีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื
หน่ วยลงทุน บริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคา
รับซื้อคืนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีค าสั ่งขายคืน ก่ อ นหรือ ในช่ ว งระยะเวลาที่บ ริษั ท จัด การพบว่ า ราคารับ ซื้อคืน หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู ก ต้อ ง และผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนที่
ไม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
10.2 การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนตาม 10.1 ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่า ขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนมีคาสั ่งขายคืนหน่ วย
ลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และจัดทารายงานทีแ่ สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลัก ฐาน
การได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมูลจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ
10.1(2) ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู้ อื หน่วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษทั
จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามลาดับวันทีส่ ่งคาสั ่งขายคืน
ก่อนหลัง
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11. การไม่ขายไม่รบั ซื้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสัง่ :
1. เครื่องมือการกาหนดให้ผลู้ งทุนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
1.1 การปรับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิดว้ ยสูตรการคานวณทีส่ ะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทัวไป
่
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธปี ฏิบตั ิ : Full swing pricing
Partial swing pricing
รายละเอียดเพิม่ เติมและเงือ่ นไข
1. บริษัทจัดการจะกาหนดอัต รา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน และบริษัท
จัด การจะพิจ ารณาเลือ กใช้ Swing Pricing ที่เป็ น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตาม
ดุลพินิจของบริษทั จัดการ โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ซึ่งบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงทีม่ อี ยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิ น
จากปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องเท่าทีส่ ามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงือ่ นไข ณ ขณะนัน้ ๆ
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขาย
ทรัพ ย์ สิน ของกองทุ น รวม (transaction costs) เช่ น bid-ask spread ที่เปลี่ย นแปลงไปจากการซื้อ ขาย
ทรัพย์สนิ ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สนิ ที่ลดลงจากปกติ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริม
สภาพคล่ อ งรองรับ ธุ ร กรรมขนาดใหญ่ (ถ้ ามี) ภาษี แ ละหรือ อากรแสตมป์ ที่เกี่ย วข้อ ง หรือ ต้น ทุ น และ
ค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดย
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มอี ยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องเท่าทีส่ ามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนัน้ ๆ โดยคานึงถึงปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจ
พิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุ น นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สนิ ที่
ลงทุน รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษทั จัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL (ถ้ามี) แต่
สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้โดยขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ
5. ในกรณีทเ่ี ป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั จากผู้สนับสนุ น
การขายและรับซื้อคืนเท่าทีส่ ามารถทาได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจากัดในขณะนัน้
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิท่ีจะน าข้อมูลของหน่ วยลงทุน ทุก ชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือ
ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องการการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนัน้
2. บริษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิท่ีจ ะปรับ เพิ่ม หรือ ลดอัต รา swing factor ที่เก็บ จริง ได้ต ามที่บ ริษั ท จัด การ
เห็นสมควร ซึง่ จะปรับเพิม่ ไม่เกินอัตราสูงสุดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
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3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็ นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวัน
ทาการทีม่ กี ารใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนายอดซื้อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการ
พิจารณาและหรือตัดสิน ใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันท าการนั น้ ทัง้ นี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใด ๆ ที่ได้ ดาเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่ วย
ลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนของวันทาการนัน้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระ
ด้วยเช็คทีเ่ รียกเก็บไม่ได้นนั ้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นไปตามดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
4. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ โดยจะยังคงเป็ นไป
ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษทั จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานทีม่ อี านาจอื่นกาหนดให้บริษทั
จัดการดาเนินการได้
5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดังกล่าวในกรณีท่พี จิ ารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ -ขายสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ไม่ มีผ ลกระทบต่ อสภาพคล่องของกองทุน รวมอย่างมีนัย สาคัญ และ/หรือ อาจใช้
ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ทีแ่ ตกต่างกันได้ในแต่ละวันทาการ ทีม่ กี ารใช้เครื่องมือนี้โดย
เป็ นไปตามดุลยพินิจของบริษทั จัดการ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสม
ในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ
2. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้อขายใดทีส่ ดั ส่วน
ของมูลค่าซื้อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทงั ้ หมดของกองทุน มีค่าเกิน
กว่า swing threshold ทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยทีม่ ลู ค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจาก
มูลค่ าการซื้อหน่ ว ยลงทุ น (subscription) บวกมูลค่าการสับ เปลี่ย นหน่ วยลงทุ น เข้า (switch in) หักด้ว ย
มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทัง้ นี้ รายละเอียดวิธกี ารคานวณเป็ นไปตามวิธที บ่ี ริษทั จัดการกาหนด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทีมกี ารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุน
ปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิม่ เติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษทั จัดการจะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง ตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึง่ เป็ นไปตามดุลพินิจของบริษทั
จัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีทบ่ี ริษัท
จัดการพิจารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมี
นัยสาคัญ หรือเห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิมากกว่ า ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ swing pricing ให้
สอดคล้องกับ กองทุ นต่างประเทศที่กองทุน ไทยลงทุ น ในกรณี ท่ีกองทุน ไทยมีการเปลี่ ย นแปลงประเภทและ
ลักษณะพิเศษของกองทุนรวม หรือมีการเปลีย่ นกองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)
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2. การกาหนดเงือ่ นไขหรือข้อจากัดในการรับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาทีต่ อ้ งแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทัวไป
่
เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 10.00 % ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษทั จัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา: 5 วันทาการ
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. ในกรณีทเ่ี ป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษทั จะดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูส้ นับสนุนการขายและ
รับซื้อคืนเท่าทีส่ ามารถทาได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจากัดในขณะนัน้
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. ในกรณีท่มี กี ารใช้ Notice period และมีเหตุทท่ี าให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิบตั กิ บั
คาสั ่งที่ได้จาก Notice period นั น้ เช่ น เดีย วกับ ค าสั ่งที่ได้ตามปกติในวัน ที่ท ารายการด้ว ย ทัง้ นี้ บริษัท จัดการอาจ
พิ จ ารณ าใช้ Notice period ร่ ว ม กั บ เค รื่ อ งมื อ อื่ น ได้ แ ก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket,
Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไม่ใช้เครื่องมือ Notice period ดังกล่าวในกรณีท่พี จิ ารณา
แล้วว่าคาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ โดยขึน้ อยู่
กับดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับเพิม่ หรือลด Notice period ได้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ซึง่ จะปรับเพิม่ ไม่เกิน
Notice period สูงสุดทีก่ าหนดไว้ในโครงการ โดยบริษทั จัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการและในหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง
ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องการการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทาการนัน้
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ทีแ่ ตกต่างกันได้ในแต่ละวันทาการที่มกี ารใช้เครื่องมือนี้โดยเป็ นไปตาม
ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ
2. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้และกาหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบาย
และแนวทางทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยบริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงทีม่ อี ยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องเท่าทีส่ ามารถทาได้
เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยคานึงถึงปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับสภาพคล่องของ
กองทุนรวมเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการ
ลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สนิ ที่ลงทุน รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุน
เป็ นต้น
กองทุ น รวม feeder fund และ fund of funds และกองทุ น ทีมีก ารลงทุ น แบบ Cross Investing Fund เมื่อ กองทุ น
ปลายทางมีการใช้ Notice period บริษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ notice period บริษัทจัดการจะดาเนิน การให้สอดคล้องกับ กองทุ น
ปลายทาง ตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผูถ้ อื หน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้า
ก่อนการขายคืนหน่ วยลงทุน หรือ เป็ นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชัน่ เทค

28

อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับ กองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการ
พิจารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ
หรือเห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิมากกว่า ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ โดย
คานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ
บริษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิในการเพิ่ ม เติม /เปลี่ย นแปลง เงื่อ นไขและ/หรือ หลัก เกณฑ์ ก ารใช้ Notice period ให้
สอดคล้องกับกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีท่กี องทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะ
พิเศษของกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยนกองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)
2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทัวไป
่
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษทั จัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทาการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1. บริษัท จัด การจะท าการรับ ซื้อ คืน หน่ วยลงทุ น (redemption) และสับเปลี่ย นออก (switch out) ไม่เกิน Redemption
Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ณ วันทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณี ท่กี องทุนมีสภาพคล่อง
เพียงพอ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate
ทีป่ ระกาศใช้
2. ในกรณี ท่ี บ ริษั ท จัด การก าหนดเงื่อ นไขเพื่ อ บ่ ง ชี้ ส ถานการณ์ ท่ี ไ ม่ ป กติ ด้ ว ย Gate threshold ในกรณี ด ัง กล่ า ว
Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทาการซื้อขายใดที่ สัดส่ วนของมูลค่าซื้อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทงั ้ หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยที่ มูลค่า
ซื้อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจาก มูลค่าการซื้อหน่ วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุนออก (switch out)
3. บริษทั จัดการจะพิจารณากาหนดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคาสั ่งรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลีย่ นออก ณ วันทีใ่ ช้ Redemption Gate ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
อาจไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้ จานวน ในวันทีส่ ่งคาสั ่งขายคืนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
นัน้ รวมทัง้ อาจไม่ได้รบั เงินค่าขายคืนทัง้ จานวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้
สาหรับคาสั ่งรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษทั จัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มี
การจัดลาดับก่อน-หลังของคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยปั จจุบนั บริษทั จัดการยังไม่เปิ ดให้มกี ารยกเลิกคาสั ่งรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออกจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ่งคาสั ่งมาแล้วในวันทีม่ กี ารใช้ Redemption Gate ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม หากเมื่อบริษทั จัดการมีระบบงานสาหรับรองรับการจัดการกรณีเปิ ดให้มกี ารยกเลิกคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี่ย นออก บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้มกี ารยกเลิกคาสั ่งรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่
เหลือได้ ซึง่ จะเป็ นไปตามเงือ่ นไขและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการ
ดาเนินการดังกล่าว
4. บริษทั จัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้ แตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขัน้ ต่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
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5. บริษทั จัดการจะทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน ณ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิ
ทีจ่ ะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีป่ ระกาศใช้
6. บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
7. ในกรณีทม่ี กี ารใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษทั จัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสีย่ งสภาพ
คล่องอื่นได้โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
8. ในกรณีทเ่ี ป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษทั จะดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูส้ นับสนุนการขายและ
รับซื้อคืนเท่าทีส่ ามารถทาได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจากัดในขณะนัน้
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ โดยจะปรับลดไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขัน้ ต่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period
สูงสุด ทีร่ ะบุในโครงการ ทัง้ นี้ รายละเอียดวิธกี ารคานวณเป็ นไปตามวิธที บ่ี ริษทั จัดการกาหนด
2. บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิท่ีจ ะรับ ซื้อ คื น หน่ ว ยลงทุ น หรือ สับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น เกิ น กว่ า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการทา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้น (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ในกรณีท่ี
ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน
ทัง้ หมดทีค่ า้ งอยู่ในรายการ และแจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ ูกยกเลิกคาสั ่งโดยไม่ชกั ช้า
4. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง
ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องการการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการนัน้
5. บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิไม่ ใช้เครื่อ งมือ Redemption Gate ดัง กล่ า วในกรณี ท่ีพิจ ารณาแล้ ว ว่ า ค าสัง่ ซื้ อ -ขายสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั
จัดการ
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละวันทาการทีม่ กี ารใช้เครื่องมือนี้โดยเป็ นไปตาม
ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่เี กิดสถานการณ์ ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ ป กติ โดยบริษัท จัดการอาจก าหนดเงื่อ นไขเพื่อบ่ งชี้สถานการณ์ ท่ีไม่ ป กติด้วย Gate threshold ได้ โดย
คานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุ นรวมเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สนิ สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สนิ ลดลงจากภาวะปกติ สภาพ
คล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กาหนดไว้ หรือปั จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือ
การควบคุมของบริษทั จัดการ รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
กองทุ น รวม feeder fund และ fund of funds และกองทุ น ทีมีก ารลงทุ น แบบ Cross Investing Fund เมื่อ กองทุ น
ปลายทางมีการใช้ Redemption gate บริษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิม่ เติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง ตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึง่ ผูถ้ อื หน่วยอาจจะได้รบั ชาระเงินจาก
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คาสั ่งรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคาสั ่งรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate หรือเป็ นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการ
พิจารณาแล้วว่ าคาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ
หรือเห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิมากกว่า ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ โดย
คานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ
บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรือหลักเกณฑ์ การใช้ Redemption gate ให้
สอดคล้องกับกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีท่กี องทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะ
พิเศษของกองทุนรวม หรือมีการเปลีย่ นกองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)
3. การดาเนินการในกรณีท่ีผอู้ อกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ต ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้หรือตราสารที่ลงทุนขาดสภาพ
คล่องหรือไม่สามารถขยายได้ดว้ ยราคาทีเ่ หมาะสม (Side Pocket)
รายละเอียดเพิม่ เติม : บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากั บหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
4. การไม่ ข ายหรือ ไม่ รบั ซื้อ คืน หน่ วยลงทุ น ตามค าสั ่งที่รบั ไว้ห รือ จะหยุ ด รับ ค าสั ่งซื้อ หรือ ค าสั ่งขายคืน หน่ ว ยลงทุ น
(suspension of dealings)
โดยบริษทั จัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 1 วันทาการ
รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่ าวจาก
สานักงาน โดยบริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซื้อขาย
หน่วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
2.1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2.2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
2.3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน
(suspension of dealings) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ติ าม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ทัง้ นี้ การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้ ว ยเหตุ อ่ื น ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทน. 11/2564 เรื่อ ง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดย
สุจริตและ สมเหตุสมผลว่า จาเป็ นต้องระงับการซื้ อขายหน่ วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณี
เกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งทีร่ ับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขาย
คืนหน่ วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอ่นื ใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีทป่ี ระกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือ เป็ นการหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนแก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(1) การกระทาทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายเกีย่ วกับการป้ องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทาทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสั ่งเกีย่ วกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี านาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรู้จกั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อ เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสาคัญ
2. อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลีย่ นให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิม ไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
รวม การจัด การกองทุ น ส่ วนบุ คคล การเป็ น นายหน้ า ซื้อขายหลัก ทรัพ ย์และการค้าหลักทรัพ ย์ และการจัดจ าหน่ าย
หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ ให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
เงือ่ นไขอื่น ๆ
กรณีการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นที่มีมูลค่าตัง้ แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพ ย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
• ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้
เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะ
ไม่ดาเนินการตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
• ในกรณีทจ่ี านวนเงินทีร่ ะบุในคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของผู้สั ่งซื้อไม่ตรงกับจานวนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการ
สามารถเรียกเก็บได้จริง ในวันทาการขายที่บริษัทจัดการทารายการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะจัดสรรหน่ วย
ลงทุนให้ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
• ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้
เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะ
จัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
• บริษทั จัดการจะโอนเงิน นาฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผูส้ ัง่ ซื้อ หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะผูส้ ั ่งซื้อส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อ หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่ วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุน รวมของผู้สั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ในกรณี ท่ไี ม่ มี
รายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสั ่งซื้อตามวิธกี ารใน
คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนของผูส้ ั ่งซื้อได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธกี ารทีบ่ ริษทั
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จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้บริษั ทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผู้ดาเนินการคืนเงิน
ดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธกี ารชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุ น โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้ า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ที าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ
สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนและ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีไ่ ม่มยี อดคงเหลือและไม่มกี ารทาธุรกรรมใดๆ
เป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
• บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิท่ีจะหยุ ด รับ ค าสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ น ชัว่ คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ต ามที่บ ริษัท จัด การ
เห็นสมควร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของผู้ถอื หน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าและบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดาเนินการทีท่ าการทุก
แห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีทเ่ี กิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษัท
จัดการจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที
• ในกรณีทก่ี ารชาระเงินด้วยคาสั ่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้
สั ่งซื้อ หน่ ว ยลงทุ น บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิท่ีจ ะระงับ การขายหน่ วยลงทุ น แก่ ผู้สั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ น นั น้ และจะ
ดาเนินการนาส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนแก่ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ภายในวันทาการถัดจากวันทีไ่ ด้รบั เช็คหรือดราฟต์นัน้
คืนจากธนาคารผูเ้ รียกเก็บ ทัง้ นี้บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ดาเนินการดังกล่าว
แทนบริษทั จัดการได้
• กรณีผสู้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนส่งคาสั ่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และ
บริษทั จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่วา่ ด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะ
ไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะไม่ขายหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ง่ ซื้อหรือ
คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่ วยลงทุนให้ผู้สั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ไว้ในรายละเอียดโครงการ
• การซื้อหน่ วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และบริษทั จัดการไม่สามารถ
ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ดาเนินการขายหน่วย
ลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่ เติมระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทาการขายหน่ วยลงทุน
เพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรื อเลื่อนวันและเวลาทาการขาย
หน่ วยลงทุ นเพื่อให้ส อดคล้องกับ การลงทุ นในต่างประเทศ โดยบริษั ท จัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าว
ล่ว งหน้ า อย่ างน้ อย 7 วัน ก่ อ นวัน เปลี่ย นแปลง ที่ท่ีท าการทุ ก แห่ งของบริษัท จัด การและ ณ สถานที่ติด ต่ อ ของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการเว้นแต่กรณีทเ่ี กิด
จากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที
กรณีการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน :
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
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• บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิท่ีจ ะปฏิเสธการท ารายการสับ เปลี่ย นหน่ วยลงทุ น หากไม่ สามารถเรีย กเก็บ
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้องจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
• บริษทั จัดการจะไม่สบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วย
ลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งสับเปลีย่ น
ใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม หรือ ทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือ ความ
เสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งสับเปลีย่ นก่อนการดาเนินการ
• บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิท่ีจ ะปรับ ปรุ ง เปลี่ย นแปลงเพิ่ม เติ ม ระยะเวลา และ/หรือ วัน และเวลาท าการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลีย่ นแปลง หรือ
เลื่อนวันและเวลาทาการขายหน่ วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษั ทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทท่ี าการทุก
แห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนและ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีท่เี กิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและ
สมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นข้อกาหนดเรื่องมูลค่าขัน้ ต่ าในการขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน เพื่อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยจะประกาศให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ
ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และสถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วย
ลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
เป็ นไปตามประกาศ
13. เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
14. การจ่ายเงิ นปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: ไม่จ่าย
: จ่าย
: ไม่จ่าย
: ไม่จ่าย
: ไม่จ่าย
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ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่จ่าย
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ไม่จ่าย
1. กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานสิน้ สุดตาม
ช่วงเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร จากกาไรสะสม หรือกาไรสุทธิในงวดบัญชีทจ่ี ะจ่ายเงินปั นผลแล้วแต่
กรณี และการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิม่ ขึน้ ในงวดทีม่ กี าร
จ่ายเงินปั นผลนัน้
2. การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ บริษัท จัดการจะถือปฏิบ ตั ิตามหลัก เกณฑ์ และวิธีการที่สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กาหนด และตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก้ผถู้ อื หน่ วยลงทุน เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่ วย
ลงทุนน้อยกว่ามูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการทีเ่ กี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปั น
ผล เพื่อไม่ให้ขดั แย้งกับกฎหมายหรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ กี ารแก้ไขหรือเพิม่ เติมเกีย่ วกับการจ่ายเงินปั น
ผลของกองทุนในอนาคต
14.3. กาหนดเวลา วิธกี าร และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน :
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาให้มกี ารจ่ายเงินปั นผลของหน่ วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล บริษทั เปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับ การจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล และอัตราเงินปั นผลของ
กองทุน ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมดังต่อไปนี้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนทัวไปสามารถเข้
่
าถึงได้ เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(2) แจ้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ และผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน รวมถึงผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุช่อื ผูถ้ อื เมื่อได้รบั การร้องขอ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทอ่ี 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 วยลงทุนไม่ใช้สทิ ธิขอรับ เงิน ปั นผลจานวนใดภายในอายุความใช้สิท ธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริษัทจัดการจะไม่นาเงินปั นผลจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดนัข้ อ้ จากัดในการจ่ายเงินปั นผล :
15. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการได้ทเ่ี 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
: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินร้อยละ
6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ
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ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินร้อยละ
6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนกลุม่

: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินร้อยละ
6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินร้อยละ
6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดช่องทาง
: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินร้อยละ
อิเล็กทรอนิกส์
6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือ
ภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทม่ี กี ารรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่ องทุนนี้
ไปลงทุน บริษทั จัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆให้แก่กองทุนนี้ (ถ้ามี)
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดสะสมมูลค่า

: ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ
หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
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15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดสะสมมูลค่า

ชนิดจ่ายเงินปั นผล

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

: ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ แู ล
ผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ แู ล
ผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ แู ล
ผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ แู ล
ผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ แู ล
ผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ แู ล
ผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ แู ล
ผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมข้างต้น จะไม่รวมค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศทัง้ ในรูปแบบ
ค่าธรรมเนียมรายปี และ ค่าธรรมเนียมการปฎิบตั งิ านในธุรกรรมตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
(Transaction Fees) และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการงานผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายงานศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ตามทีจ่ ่ายจริง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ
หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดสะสมมูลค่า
: ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
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หน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
0.54 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวม
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
0.54 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวม
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
0.54 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวม
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
0.54 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวม
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
0.54 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
0.54 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวม
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
0.54 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวม
มูลค่ าทรัพ ย์สิน สุ ท ธิท่ีใช้ในการค านวณค่ าธรรมเนี ย มการจัด การ ค่ าธรรมเนี ย มผู้ดู แ ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ สิน้ หักด้วยมูลค่าหนี้สนิ ทัง้ สิน้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม
การจัดการ 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 :
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ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดตัง้ กองทุน เช่น ค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการขอ
อนุมตั จิ ดั ตัง้ และจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม หรือ
ค่าธรรมเนียมการเพิม่ เงินทุนจดทะเบียน เป็ นต้น ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่ วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัด
สัมมนาเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสัญญาต่างๆ อันเกีย่ วเนื่อง
กับกองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 1.07
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิถวั เฉลีย่ ในรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี กิดค่าใช้จ่ายนัน้
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการดาเนินงานและบริหารกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริงเช่น
4.1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ย วเนื่ องกับ การลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์แ ละทรัพ ย์สิน ของกองทุ น เช่ น ค่ า
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการ
โอนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการ
เบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ เช่น ใบหุน้ กู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการใช้ บ ริก ารของสถาบั น การเงิน ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริห ารกองทุ น และหรือ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ทาให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และหรือ
ทรัพย์สนิ นัน้ ได้
4.2 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการจัดทาบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและ
ค่ าใช้จ่ ายในการสอบบัญ ชี ค่ าใช้ จ่ ายที่เกิด จากการลงบัญ ชีก องทุ น หรือ การจัด ท า
รายงานทีเ่ กีย่ วข้อง
4.3 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขายและหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน เช่น ค่าจัดทา ค่าผลิต
และนาส่งคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม เอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน คาสั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุน คาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้
ถือหน่ วยลงทุ น ใบยืนยัน ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่ วย
ลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรือเอกสารอื่นใดทีใ่ ช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสับเปลีย่ น
หน่ วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดทาและผลิตเอกสารดังกล่าวเป็ นภาษาต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการชาระเงินค่าขายคืน
หน่ วยลงทุ น ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิธีการซื้อขายหน่ วยลงทุน ที่
บริษทั จัดการเปิ ดให้บริการแก่ผลู้ งทุน
4.4 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ขอมติ สรุปมติ และตรวจสอบมติผู้ถอื หน่ วยลงทุน การจัดประชุมผูถ้ อื หน่ วยลงทุน การ
แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุน การประกาศหนังสือพิมพ์
4.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทา ผลิต และนาส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกาหนด เช่ น
หนังสือ ชี้ชวน รายงานทุ ก รอบปี บ ัญ ชี รายงานทุ กรอบระยะเวลาหกเดือ น รายงาน
เกีย่ วกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวม เพื่อนาส่งแก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบบัญชี และผูเ้ กี่ยวข้องอื่น ๆ
ของกองทุน
4.6 ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการดาเนินงานของ
กองทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ ายที่เกิดจากการทาตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมก าหนด เช่ น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
จ่ายเงินปั นผล เป็ นต้น
4.8 ค่าใช้จ่ ายที่เกี่ย วข้อ งกับ การชาระหนี้ด้วยทรัพ ย์สิน อื่น เช่ น ค่าใช้จ่ายในการบริห าร
ทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล
เช่น ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิ รรม สัญญา ค่าบริการทางกฎหมาย
เพื่อรักษาสิทธิหรือเพื่อติดตามหนี้สนิ หรือประโยชน์ อ่นื ใดของกองทุน ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจานา จานอง ปลดจานา จานอง ประเมิน
ราคา ค่าภาษีอากร ประกันภัย
4.9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผูใ้ ห้บริการ
ภายนอกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสัญญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สัญญา
แต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่าย
4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการติดตามทวงถามหนี้สนิ
ของกองทุน
4.12 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้หรืออ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือ
เครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ของผูค้ านวณและประกาศดัชนี
(Index Provider)
ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณี ยากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่ าประกาศ
หนังสือพิมพ์ ค่าเดินทาง ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุน และชาระบัญชีกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบ
บัญ ชีเมื่อ เลิก กองทุ น ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ดู แ ลผลประโยชน์ ในระหว่ า งการช าระบัญ ชีก องทุ น
ค่าใช้จ่ายในการชาระเงิน หรือทรัพย์สนิ อื่นให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ กิด
จากการทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สนิ หรือไม่นาเช็คไปขึน้ เงินจากธนาคาร เช่น
ค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายต่ าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการฟ้ องร้องบริษัท
จัด การให้ ป ฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ห รือ เรีย กค่ า สิน ไหมทดแทนความเสีย หายจากบริษั ท จัด การ เพื่ อ
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ท่เี กี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด เช่น การ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดต่ อสื่อสารกับผู้ถือหน่ วยลงทุ น เพื่อแจ้ง
ข่าวสารข้อ มู ลตามที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
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กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด หรือเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
12. ค่าธรรมเนี ย มและค่าใช้จ่ายต่ าง ๆ ที่เกิดจากการกู้ยืม เงิน หรือเข้า ท าธุ รกรรมการขายโดยมี
สัญ ญาซื้อ คืน เมื่อบริษัท จัดการมีเหตุ จาเป็ น ต้องบริห ารสภาพคล่อ งของกองทุน เปิ ดเป็ นการ
ชัวคราว
่
ตามทีจ่ ่ายจริง
13. ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูแ้ ละฝึ กอบรมผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อประโยชน์ในการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่ ่ายจริง
14. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกองทุนทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ตามทีจ่ ่ายจริง
15. ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายสาหรับหน่วยงานภายนอกในการทาหน้าทีต่ ดิ ตามดูแลการ
จัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) หรือทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี)
16. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ
เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดสะสมมูลค่า
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่
ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดสะสมมูลค่า
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่
ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า (Switching In): มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง :
ชนิดสะสมมูลค่า

ชนิดจ่ายเงินปั นผล

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
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: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14
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ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้จ่ า ยที่เ รีย กเก็ บ จากผู้สัง่ ซื้อ หรือ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น เป็ นอัต ราที่ร วม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (Switching Out):
กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง :
ชนิดสะสมมูลค่า

ชนิดจ่ายเงินปั นผล

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
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: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
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หมายเหตุ
บริษทั จัดการจะหักค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการจะต้อง
ชาระให้กบั กองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง) หรือ หักค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อ
หน่วยลงทุน (กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่
ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน/ การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวใน
หนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะ
ประกาศให้ทราบ โดยติดประกาศไว้ทบ่ี 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
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา : ไม่มี
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
1. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อขายสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
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
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ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะถูกคานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อนาเงินดังกล่าวไปชาระเป็ นค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน เป็ นอัตราทีร่ วม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน (ถ้ามี)
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจริง
3. บริษทั จัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผูล้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน ใน
กรณีทผ่ี ลู้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอให้บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนดาเนินการ ใด ๆ ให้
เป็ นกรณีพเิ ศษ นอกเหนือจากการดาเนินการตามปกติของบริษทั จัดการหรือนายทะเบียน หรือให้
ดาเนินการทีพ่ สิ จู น์ได้วา่ เป็ นความประสงค์เฉพาะตัวของผูล้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน เช่น
ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่ นข้อมูลทางทะเบียนใหม่ เช่น หนังสือรับรองสิทธิ หนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุน เป็ นต้น โดยบริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้
ลงทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามทีจ่ ่ายจริงหรือตามอัตราทีบ่ ริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนกาหนดในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
4. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน บริษทั
จัดการอาจเรียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน และ/หรือแต่ละรายในอัตราไม่
เท่ากัน โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบโดยติดประกาศรายละเอียดการดังกล่าวทีท่ ่ี ทาการทุก
แห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
5. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อขายสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษทั จัดการ
อาจเรียกเก็บจากผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน อาทิ ผูล้ งทุนทีท่ ารายการซื้อขายสับเปลีย่ นระหว่าง
กองทุน และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีท่ ารายการสับเปลีย่ นระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุน
เดียวกัน เป็ นต้น โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบโดยติดประกาศรายละเอียดการดังกล่าวทีท่ ่ี ทา
การทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ โดยบริษทั จัดการจะคานึงถึงความเป็ นธรรม (Fair
Treatment) และประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
6. สาหรับชนิดหน่วยลงทุนสาหรับผูล้ งทุนทีไ่ ม่ได้มถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในประเทศไทย บริษทั จัดการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในสกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐ หรือสกุลเงินอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการ
อาจประกาศเพิม่ เติมในอนาคต
7. ในกรณีทม่ี กี ารรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่ องทุนนี้ไปลงทุน บริษทั
จัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆ ให้แก่กองทุนนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)
15.4. วิธกี ารคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
1. การคานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน และ หัวข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชัน่ เทค

45

2. การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน จะคานวณเป็ นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 10 วันทาการถัดจากวันสิน้ เดือน
หรือตามระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุนในหัวข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชี
บริษทั จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้ จานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลีย่ เท่ากันทุกวันตาม
ระยะเวลาที่จะได้รบั ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้ นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง
15.5. การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้ซ้อื หรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นและ
กองทุน” อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการ โดยบริษทั จัดการจะ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ในกรณี ท่ีบ ริษัท จัด การกองทุ น รวมมีค วามประสงค์จะลดค่า ธรรมเนี ย มหรือค่ าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุ ไว้ใน
โครงการและได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบ
อย่างทัวถึ
่ งภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มกี ารลดค่าธรรมเนียมหรือค่ าใช้จ่ายดังกล่าว ทัง้ นี้ การเปิ ดเผย
ข้อมูลต้องกระทาโดยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่
ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่ วยลงทุนทุกแห่งของ
บริษทั จัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถอื ว่าสานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไข
เพิม่ เติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
2. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ตามทีร่ ะบุ
ไว้ในโครงการ บริษั ท จัด การกองทุ น รวมต้ อ งค านึ งถึง ความสมเหตุ ส มผลกับ สภาพปกติท างธุ รกิจ และ
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัวถึ
่ งด้วยวิธกี าร
ทีเ่ หมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูล
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่ วยลงทุ นทุกแห่งของบริษัท
จัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
2.1 ในกรณีทก่ี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้
2.2 ในกรณี ท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทาการ
ดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นั บแต่ วนั ที่บ ริษัท จัดการกองทุน รวมประสงค์จะขึ้น
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ในกรณีทก่ี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูง
ดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60
วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว
(ข) ในกรณีท่กี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้นเกินกว่า อัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูง
ดังกล่าว บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้กบั กรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั มติพเิ ศษ”
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ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงข้อ 2 (2.2) ให้บริษัทจัดการแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน
15 วันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
15.6. หมายเหตุ:
1. การคานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั ่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน และ หัวข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว (ถ้ามี)
2. การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วย
ลงทุน จะคานวณเป็ นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 10 วันทาการถัดจากวันสิน้ เดือน
3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุนในหัวข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญ ชี
บริษทั จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้ จานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตาม
ระยะเวลาที่จะได้รบั ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั น้ ทัง้ นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง
16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคา
หน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนิ นการในกรณี ที่มูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
16.1. วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงือ่ นไขพิเศษ :
1. บริษั ท จัด การจะค านวณมู ลค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิข องกองทุ น รวมตามหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารที่ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด และตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุน
กาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
1.1 มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
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 งทุนกลุม่
1.7 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
1.8 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลู ค่าไม่เท่ากัน
มูลค่ าทรัพ ย์สิน สุ ท ธิข องแต่ ล ะชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น รวมกัน จะเท่ ากับ มู ลค่ าทรัพ ย์สิน สุ ท ธิข องกองทุ น รวม
ซึง่ ผลประโยชน์ทเ่ี กิดจากการลงทุนจะถือเป็ นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปั นส่วนตามสัดส่วนมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
ในกรณีทม่ี กี ารลงทุนในต่างประเทศบริษทั 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 ธิเ ป็ นเงิน บาท บริษั ท จัด การจะใช้
อัต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตราต่ า งประเทศ (Spot Rate) ที่ป ระกาศโดย Bloomberg ณ วัน ท าการค านวณ
มูลค่ า ทรัพ ย์สิน สุ ท ธิและมูล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น ที่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็ น เกณฑ์ ในการค านวณมูลค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบาท
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ทัง้ นี้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิใช้อตั ราแลกเปลีย่ นทีอ่ า้ งอิง
จากแหล่งอื่น ภายใต้ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนจาก APEX หรือ Reuter
ณ วันทาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุน ทีเ่ วลาประมาณ 16.00 น. หรือระบบอื่นใด
ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็ นต้น เป็ น เกณฑ์ ในการค านวณมูลค่าทรัพ ย์สินสุท ธิเป็ น
เงินบาท โดยอัตราแลกเปลีย่ นทีอ่ า้ งอิงจะต้องเป็ นไปตามทีป่ ระกาศสมาคม หรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
วิ ธีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน ทาให้การปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิต้องมีการแบ่งการคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การค านวณมู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิข องกองทุ น นั น้ จะค านวณมู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิโดยรวมของกองทุ น
และปั นส่วนให้กบั หน่ วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของวันก่อนหน้า
ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
กรณีวนั แรกของการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิจะเฉลีย่ โดยใช้มลู ค่าหน่ วยลงทุนทีข่ ายได้ทงั ้ หมดของแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนัน้ ปรับปรุงรายการทีเ่ กี่ยวข้องเฉพาะกับหน่ วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่ วยลงทุน
รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ และรายการเงินปั นผลทีจ่ ่ายให้แก่ผถู้ อื
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็ นต้น) และคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดที่คานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ ากว่าศูนย์ การปั นส่วน
รายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็ นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ตัวอย่างการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที่ 1
มูลค่าทรัพย์สนิ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด 300,000 บาท มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็ น 1.ชนิดสะสม
มูลค่า 300,000 บาท 2.ชนิดจ่ายปั นผล (ยังไม่เปิ ดบริการ) 3.ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดบริการ)
4.ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดบริการ) 5.ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดบริการ) 6.ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ด
บริการ) 7.ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
และสมมติมผี ลประโยชน์ในวันแรก 15,000 บาท และมียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 500,000 บาท และมี
ยอดขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชัน่ เทค

48

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 และขายคืนหน่ วยลงทุน ของวันทาการก่อนหน้า (จาก
รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 500,000 บาท และ ขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท)
และสมมติมผี ลประโยชน์ในวันถัดมา 40,000 บาท
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 : การคานวณในตารางข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั น้ ทัง้ นี้ ยังไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)
ตัวอย่างที่ 2
เปิ ดเสนอขายหน่ วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ชนิดผูล้ งทุน
กลุ่ม ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ และชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันก่อนหน้า
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชัน่ เทค
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โดยมีรายการ ขายหน่ วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จานวน 400,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล จานวน
500,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุนชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ จานวน 600,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุนชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน จานวน 1,000,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม จานวน 1,200,000 บาท ซื้อหน่ วย
ลงทุนชนิดผู้ลงทุนพิเศษ จานวน 50,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 150,000
บาท และสมมติมผี ลประโยชน์เกิดขึน้ วันนี้จานวน 250,000 บาท
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 นเพียงตัว อย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้ นี้ ยังไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)
ตัวอย่างที่ 3
มีรายการ ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จานวน 120,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล จานวน
500,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จานวน 100,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน จานวน 500,000 บาท ขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม จานวน 200,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ จานวน 150,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 50,000 บาทใน
วันก่อนหน้า และสมมติมผี ลประโยชน์เกิดขึน้ วันนี้จานวน 280,000 บาท
สมมติมกี ารจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล และ มีรบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตใิ นแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หน่วยละ 0.15 บาท

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชัน่ เทค
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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 วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผถู้ อื หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หน่วย
ละ 0.15 บาท ของวันก่อนหน้า 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
ชนิดผูลงทุ
้
น ชนิดผูลงทุ
้
น
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 ักค่าใช้จา
่ 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
- ชนิดผูลงทุ
้
นสถาบัน = 1,644,122.25 / 5,671,991.21 x 250,000
- ชนิดผูลงทุ
้
นกลุม
่ = 1,131,606.67 / 5,671,991.21 x 250,000
- ชนิดผูลงทุ
้
นพิเศษ = 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 เฉพาะชนิดผูลงทุ
้
นพิเศษ)
- ค่าธรรมเนียมผูดู้ แลผลประโยชน์ (+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)

หมายเหตุ :
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(766.4365)

62,207.5958 133,400.0729
12.8675

12.8675

12.8675

-

12.8686

51

12.8675

การคานวณในตารางข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้ นี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)
2. บริษทั จัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการ ภายใน 2 วันทาการถัดไป เว้นแต่
กรณี ท่ี ก องทุ น ต่ า งประเทศไม่ ไ ด้ ป ระกาศ และหรือ น าส่ ง ข้อ มู ล มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น
ต่างประเทศให้กับ บริษั ท จัดการ และ/หรือวัน ท าการนั น้ ตรงกับ วัน หยุด ของกองทุ น ต่ างประเทศที่
กองทุนเข้าไปลงทุนและประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน รวมถึงสถาบันการเงินต่างประเทศติดต่อซื้อ
ขายหลักทรัพย์ปิดทาการ หรือวันตามทีบ่ ริษทั จัดการประกาศกาหนดเพิม่ เติมในกรณีทม่ี เี หตุการณ์ไม่
ปกติ และ/หรือ มีวนั หยุ ด ท าการต่ อ เนื่ อ งกัน จนเป็ น เหตุ ให้บ ริษัท จัด การไม่ สามารถค านวณมูลค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนภายใน 2 วันทาการถัดไปได้
บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม โดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้
ภายในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
(2.2) คานวณราคาขายหน่ ว ยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นทุ กสิ้นวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุ น
ภายใน 2 วันทาการถัดไป โดยในการคานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้
บริษัทจัดการใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนของสิน้ วันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ
และหรือนาส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กบั บริษทั จัดการ และ/หรือวันทาการ
นัน้ ตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุนและประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน
รวมถึงสถาบันการเงินต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ปิดทาการ หรือวันตามที่บริษัทจัดการ
ประกาศกาหนดเพิม่ เติมในกรณีทม่ี เี หตุการณ์ไม่ปกติ และ/หรือมีวนั หยุดทาการต่อเนื่องกันจนเป็ นเหตุ
ให้บริษทั จัดการไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่ วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการซื้อขาย
หน่ วยลงทุนภายใน 2 วันทาการถัดไป บริษัทจัดการจะคานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อ
คืนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม โดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ ภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษทั จัดการได้รบั
ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ของวันท าการซื้อขายหน่ วยลงทุ น ล่าสุ ด โดยให้ป ระกาศภายใน 3 วันท าการถัดไป เว้นแต่ กรณี ท่ี
กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และ/หรือนาส่งข้อมูลมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
ให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือวันทาการนัน้ ตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไป
ลงทุนและประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน รวมถึงสถาบันการเงินต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์
ปิ ดทาการ หรือวันตามทีบ่ ริษทั จัดการประกาศกาหนดเพิม่ เติมในกรณีท่มี เี หตุการณ์ไม่ปกติ และ/หรือ
มีวนั หยุดทาการต่อเนื่องกันจนเป็ นเหตุให้บริษทั จัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่า
หน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคาซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทาการได้ บริษทั จัดการ
จะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุ นและราคารับซื้อ คืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวม โดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ ภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
(2.4) ในกรณีท่ปี ระกาศตาม (2.3) ได้กระทาผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่ วยลงทุนที่จดั ขึน้ โดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศ
มู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิแ ละมู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ภายใน 3 วัน ท าการถัด ไป เว้ น แต่ ก รณี ท่ี ก องทุ น
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชัน่ เทค
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ต่างประเทศไม่ ได้ประกาศ และ/หรือนาส่ งข้อมูลมูลค่ าหน่ วยลงทุน ของกองทุนต่ างประเทศให้กับ
บริษทั จัดการ และ/หรือวันทาการนัน้ ตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุนและ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมถึงสถาบันการเงินต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ปิดทา
การ หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศกาหนดเพิ่มเติมในกรณี ท่มี ีเหตุการณ์ ไม่ ปกติ และ/หรือมี
วันหยุดทาการต่อเนื่องกันจนเป็ นเหตุให้บริษทั จัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคาซื้อขายหน่ วยลงทุนภายใน 3 วันทาการได้ บริษทั จัดการ
จะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวม โดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ ภายในวันทาการถัด จากวันที่บริษัทจัดการคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
มูลค่ าหน่ วยลงทุ น หมายถึง มูลค่ าทรัพ ย์สิน สุ ท ธิห ารด้ว ยจ านวนหน่ วยลงทุ น ที่จาหน่ ายได้แ ล้ว
ทัง้ หมดเมื่อสิน้ วันทาการทีค่ านวณนัน้
ในกรณีทก่ี ารประกาศตาม (2.3) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมทีก่ าหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดาเนินการด้วยวิธกี ารใดๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางทีเ่ หมาะสม โดยบริษทั
จัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
(3) จัดให้มขี อ้ มูลดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวม และสถานทีท่ ุกแห่งที่
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนใช้ซ้อื ขายหน่ วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุน
เพื่อผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน บริษัท จัดการอาจดาเนินการโดยวิธีการใดๆเพื่อให้ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวแทนการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการได้ บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิป ระกาศทางช่อ งทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่ วยลงทุนที่จดั ขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน
หรือติดประกาศทีบ่ ริษทั จัดการและจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกที่
กระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิเปลี่ย นแปลงช่ อ งทางในการประกาศผ่ า นทางช่ อ งทางอื่น ใดที่
เหมาะสม และถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. การใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
หรือจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วธิ ี การปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล สาหรับมูลค่าหน่ วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณ ราคาขายหน่ วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยม
ตาแหน่ งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่ วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่ วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ ง โดยตัด
ทศนิยมตาแหน่ งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามทีค่ านวณได้ใน
(3.2)
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4.

5.

(3.4) คานวณจานวนหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่ งที่ 5
ทิง้
ในกรณีทม่ี ผี ลประโยชน์เกิดขึน้ จากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทั จัดการจะนา ผลประโยชน์
นัน้ รวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
กองทุนรวมใดทีม่ กี ารลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการ
คานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ต่อสานักงานก.ล.ต.ได้
ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามข้อ 2
(5.1) กรณีท่บี ริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุน หรือหยุด รับคาสัง่ ซื้อขายคืน
หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงาน ก.ล.ต.กาหนด ทัง้ นี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(5.2) กรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวมเนื่องจากมีเหตุตามทีก่ าหนดไว้ ให้ได้รบั ยกเว้น
ตามระยะเวลาดังนี้
(ก) การคานวณมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.1) (2.2) ให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ที่ปรากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว
(ข) การประกาศมู ล ค่ า และราคาตามข้อ 2 (2.3) ให้ ไ ด้ ร ับ ยกเว้ น ตัง้ แต่ ว ัน ที่ ป รากฏเหตุ ต าม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว

เงื่อนไขพิ เศษ:
บริษทั จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามข้อ 16.2 เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
1.

เมื่อบริษทั จัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
กรณีทร่ี ะบุไว้ในโครงการ หรือตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. หรือเป็ นวันหยุดทาการซื้อขายของกองทุน
และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก โดยให้ได้รบั ยกเว้นเฉพาะช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว
2. บริษทั จัดการอาจไม่คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีทก่ี องทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ต่างประเทศ หากมี
เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึน้
2.1 ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะกรณีทก่ี องทุน
รวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ทซ่ี ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม หรือ
2.2 มีเหตุการณ์ ทท่ี าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
2.3 ในกรณี ท่ีก องทุ น รวมลงทุน หรือมีไว้ซ่ึง หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ นรวมต่ างประเทศ และกองทุ น รวม
ต่างประเทศนัน้ หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน หรือไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตาม
คาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว
ทัง้ นี้ ให้ได้รบั ยกเว้นเฉพาะช่วงระยะเวลาดังกล่าว
3. เมื่อมีเหตุทบ่ี ริษทั จัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุดงั กล่าว
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16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องที่ไม่สามารถประกาศทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศที่
บริษทั จัดการและจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่ หมาะสม และถือ
ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วัน
16.4. หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทม่ี ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1. ในกรณี ท่ีมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุน ที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วย
ลงทุนทีถ่ ูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่ง
สตางค์ข้นึ ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุน ที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
จัดทาและส่งรายงานให้ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่พบว่า
มูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของ
บริษทั จัดการเพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการ
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(2) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) สาเหตุทท่ี าให้มลู ค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้ องกันเพื่อมิให้มูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อ ง ในกรณีทค่ี วามไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
ในกรณีทส่ี าเหตุทท่ี าให้มลู ค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื่องถึงการคานวณมูลค่า/ราคาหน่ วย
ลงทุนครัง้ ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตัง้ แต่วนั ทีพ่ บว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
2. ในกรณี ท่ีมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุน ที่ไม่ถูกต้องต่ างจากมูลค่าหน่ วยลงทุ นหรือราคาหน่ วย
ลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคา
หน่ วยลงทุนลงทุนทีถ่ ูกต้อง บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วนั ทีพ่ บมูลค่า/
ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันทีม่ ูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนถูกต้อง และดาเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่
มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิด
เป็ นอัตราส่วนตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(1) จัดทารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ ภายในวันทา
การถัด จากวัน ที่พ บว่ า มู ล ค่ า /ราคาหน่ ว ยลงทุ น นั ้น ไม่ ถู ก ต้ อ ง และส่ ง รายงานดัง กล่ า วให้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ ภ ายในวัน ท าการถัด จากวัน ที่ ค านวณมูล ค่า /ราคาหน่ วยลงทุ น เสร็จ สิ้น เพื่อ ให้ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(ค) สาเหตุทท่ี าให้มลู ค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดาเนินการของบริษทั จัดการเมื่อพบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
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ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะจัดให้มสี าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ เพื่อให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไ ขมู ล ค่ า /ราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งให้ เป็ นราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ถู ก ต้ อ งภายในวัน ที่ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ดาเนินการโดยวิธกี ารใดๆ เพื่อให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนสามารรับทราบชื่อกองทุน ที่มกี ารแก้ไขราคาตาม
(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) ชดเชยราคาให้แ ล้วเสร็จและดาเนินการด้วยวิธกี ารใดๆเพื่อให้ผู้ซ้อื หน่ วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่ วย
ลงทุนทีไ่ ด้ซ้อื หรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่ าคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้
สาเนารายงานการแก้ไขราคาย้อ นหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดั ท าตาม (1) ให้สานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น้ เว้นแต่ ในกรณีท่รี าคาหน่ วยลงทุนไม่ถู กต้องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้ องกันให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่าการทีร่ าคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1) กรณี ราคาหน่ วยลงทุน ที่ไม่ถูกต้องต่ ากว่าราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณีท่เี ป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนของผู้ซ้ือหน่ วยลงทุน
เป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่
ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซ้อื หน่ วยลงทุนไม่มหี น่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะต้องลด บริษทั จัดการจะจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับ
ส่วนต่ างของราคาที่ข าดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยู่นั น้ และจ่ายเงินของบริษัท
จัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิ ด เว้นแต่การที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุม าจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณี ท่ีเป็ นการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษัท จัดการจะเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนของผู้ขายคืน
หน่ วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มหี น่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัท จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ ากับส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณี ราคาหน่ วยลงทุน ที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่ วยลงทุ นที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบตั ดิ งั นี้
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(ก)

กรณีท่เี ป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิม่ จานวนหน่ วยลงทุนของผูซ้ ้อื หน่ วยลงทุน
เป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่
ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผูซ้ ้อื หน่วยลงทุน
(ข) กรณีทเ่ี ป็ นการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่วย
ลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วย
ลงทุนทีถ่ ูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนไม่มหี น่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่น้อย
กว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยู่นั น้ และจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การทีร่ าคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่
อาจควบคุ ม ได้ เช่ น ราคาหลัก ทรัพ ย์ตามราคาตลาดครัง้ สุด ท้ายของตลาดหลัก ทรัพ ย์ แห่ ง
ประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ รบั รองว่ามีสาเหตุ
ดังกล่าว
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผซู้ ้อื หน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน
รายใดมีมลู ค่าไม่ถงึ หนึ่งร้อยบาท บริษทั จัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ทีม่ กี ารจ่ายเงินให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผู้ถอื หน่ วยลงทุนแล้ว
บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทาการนับแต่ วนั ที่ผู้ดูแ ลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ ้อื
หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษทั จัดการอาจจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริษทั จัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคา
ให้แก่ผู้ซ้ือหน่ วยลงทุนและผู้ขายคืน หน่ วยลงทุน เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณี ท่รี าคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
17.2. ชื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ 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
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อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจทาการแต่ตงั ้ ผูท้ ม่ี ใี บอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็ นทีป่ รึกษากองทุนให้เป็ นที่
ปรึกษากองทุน เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็ นไปอย่างเหมาะสมและพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
โดยทีป่ รึกษากองทุนจะไม่มอี านาจควบคุมการดาเนินการของบริษทั จัดการแต่ประการใด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแต่งตัง้ ที่ปรึกษากองทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้ หรือ
ยกเลิกการแต่งตัง้ ทีป่ รึกษากองทุนในสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล
ชื่อ : นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล
ชื่อ : นายประสิทธิพร
์ เกษามา
ชื่อ : นายสาธิต เกียรติกงั วาฬไกล
ทีอ่ ยู่ บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
หรือบุคคลอื่น ที่ได้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7 การแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ อื หน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund): ไม่มี
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 30 มิถุนายน
18.2. วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 30 มิถุนายน 2563
18.3. รายละเอียดเพิม่ เติม : ประมาณไม่เกิน 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุน
รวม
19. การขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิ ธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีการจัดการ :
หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั
จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้
ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในกฎหมายให้ถอื ว่ามตินนั ้
เสียไป
ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติโดยเสียงข้าง
มากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่ง หรือไม่น้อยกว่าสามในสีข่ อง
จานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วย
ลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนรวมมีการ
แบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้าง
มากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
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ในกรณีทบ่ี ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดนัน้
วิ ธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยใช้วธิ กี ารขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมี
จานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมีจานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่
เกินร้อยละ 80 ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกีย่ วกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินนั ้
2. ในกรณีทก่ี ารแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การได้กระทาตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึง่ จะ
ดาเนินการโดยการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือส่งหนังสือขอมติของผูห้ น่วยลงทุนก็ได้
3. ให้บริษทั จัดการแจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การ ให้สานักงานทราบ รวมทัง้ แจ้งไป
ยังผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะทีผ่ ลู้ งทุนทัวไปสามารถเข้
่
าตรวจดูได้ ทัง้ นี้ ภายใน 15 วันนับแต่
วันทีม่ มี ติให้แก้ไข
4. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการตามกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก เว้นแต่ใน
กรณีดงั ต่อไปนี้ ต้องได้รบั มติพเิ ศษจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1) การเปลีย่ นแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าให้ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุน
รวมเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
(2) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เว้นแต่กรณีเป็ นกองทุนรวมทีม่ กี ารชาระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลีย้ งชีพ และกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการจัดตัง้ และจัดการของกองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ ง และระดับความเสีย่ งของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามทีร่ ะบุไว้ล่าสุดในโครงการ
(6) การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขการประกัน ผูป้ ระกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูป้ ระกัน หรือการแก้ไข
เพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์
5. ในกรณีทก่ี องทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เกีย่ วกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) กรณีเป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่
กรณี
(2) กรณีเป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้ รบั มติเสียงข้างมาก
หรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) กรณีเป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษ
ของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
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6. ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมีจานวนไม่เกินร้อยละ
55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจานวนไม่เกินอัตราดังกล่าว แล้วแต่กรณี ให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมจัดส่งเอกสารหลักฐานเกีย่ วกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ แู ลผลประโยชน์ เพือ่ ให้ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินนั ้
7. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจขอให้สานักงานให้ความเห็นชอบแทนการ
ขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ ทัง้ นีส้ านักงานอาจกาหนดเงือ่ นไขให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั เิ พื่อประโยชน์ในการ
แก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลีย่ นแปลงข้อกาหนดเกีย่ วกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิม่ ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ทาให้สทิ ธิทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3) การเปลีย่ นแปลงประเภทของทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนทีส่ อดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุน
(4) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลีย้ งชีพ และ
กองทุนสารองเลีย้ งชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนทีเ่ ป็ น
กองทุนสารองเลีย้ งชีพตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการการ
จัดตัง้ และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(5) กรณีอ่นื ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรวมถึงไม่ทาให้
ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนรวมเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
8. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงาน ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมยื่นคา
ขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอที่ถูกต้ องครบถ้ วนตามคู่มือสาหรับประชาชนผ่านระบบที่จดั ไว้บ น
เว็บไซต์ของสานักงาน และให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในเรื่องดังกล่าว เมื่อสานักงาน
ได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนแล้ว
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมซึง่ มีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้
(2) การแก้ไขเพิม่ เติมทีต่ อ้ งดาเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ 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
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หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
ในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการเป็ นไป
ตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอื่น ๆ :
การเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถือว่าได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ เมื่อดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนแล้ว บริษทั จัดการ
จะแจ้งการดาเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั จดทะเบียนเพิม่ จานวนเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุน
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. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการมีเหตุจาเป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการชัวคราว
่
บริษทั จัดการอาจกูย้ มื
เงินหรือเข้าทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนได้ต่อเมื่อ
(1) คู่สญ
ั ญาเป็ นบุคคลประเภทสถาบัน
(2) ระยะเวลาการชาระหนี้จดั อยูใ่ นช่วงเวลาอันสัน้
(3) อัตราส่วนของการกู้ยมื เงินหรือการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวต้องอยู่ในอัตราที่เหมาะสมต่อความจาเป็ นในการ
บริหารสภาพคล่องทีเ่ กิดขึน้ เป็ นการชัวคราว
่
(4) การทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนต้องใช้รปู แบบสัญญาทีเ่ ป็ นมาตรฐานตามทีส่ านักงาน คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ยอมรับ
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะใช้ลายมือชื่อของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสั ่งซื้อขายหน่ วย
ลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อและ/หรือเอกสารอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อ
การทาธุรกรรมของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนทีแ่ สดงมติเมื่อตรวจนับมติสาหรับการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
3. การควบรวมกองทุน
การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็ นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษทั จัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ ต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ของแต่ละกองทุนรวมด้วยความเป็ นธรรม
กองทุนรวมตัง้ แต่ 2 กองทุ นรวมขึ้นไปจะดาเนิ นการเพื่อ ควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบั มติของผู้ถือหน่ วย
ลงทุนตามหลักเกณฑ์ทร่ี ะบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุ น ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งของการ
ลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุน
รวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
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2 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษของโครงการแต่ละกองทุนรวม
ทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกาหนดรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
ใหม่ หรือแก้ไขเพิ่ม เติม โครงการจัดการกองทุ นรวมที่ร ับโอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ ขอมติผู้ถือหน่ วยลงทุ นเพื่อเลิก
กองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมทีโ่ อนไปในคราวเดียวกันด้วย
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็ นการควบรวมระหว่างกองทุนปิ ดกับกองทุนปิ ด หรือกองทุนปิ ดกับกองทุนเปิ ด
หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุ นรวมทีร่ บั โอนเป็ นกองทุนเปิ ด ให้บริษทั จัดการขอมติผถู้ อื หน่ วยลงทุน
เพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดด้วย และหากได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ให้ถอื ว่าได้รบั มติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในการแก้ไขโครงการ
จัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดแล้ว ทัง้ นี้โดยได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ติ ามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไข
ประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสีว่ นั ก่อนวันประชุม
หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่กาหนดให้เป็ นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ
จากผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น โดยเปิ ดเผยข้อมูลที่ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นควรทราบเกี่ย วกับการควบรวมกองทุ นอย่ างน้ อ ย
ดังต่อไปนี้ให้ชดั เจนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดงั กล่าว
(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึง่ จะต้อง
แสดงรายละเอียดเป็ นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จานวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี)
มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการทีด่ าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุ น ณ วันทาการสุดท้ายของสัปดาห์ ล่าสุด และผลการดาเนินงานล่าสุดของ
กองทุนรวม
(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสาคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน และลักษณะทีจ่ ะ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีก ารควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ประเภทและวัต ถุประสงค์ข อง
โครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซ้อื หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนและ
จากกองทุนรวม เป็ นอย่างน้อย
(3) ขัน้ ตอน สาระสาคัญของการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน และกาหนดเวลาในการควบรวมกองทุน
(4) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน
(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่
หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอน
(6) การดาเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ภายหลังการควบรวมกองทุน (ถ้ามี)
(7) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการดังกล่าวทีจ่ ะเรียกเก็บจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
และกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชี
(8) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน ทัง้ นี้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีเ่ กินความจริง
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3. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้สทิ ธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันทีก่ าร
ควบรวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะถือว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการ
ดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนได้
4. ในช่วงระยะเวลานับแต่วนั ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันที่มกี ารควบรวม
กองทุน บริษทั จัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวม
ที่ได้รบั ไว้แ ล้ว หรือ อาจหยุ ด รับ ค าสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุ น ของกองทุ นรวมดังกล่ าวได้ โดยการปิ ด ประกาศเรื่อ ง
ดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และจัดให้มกี ารประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อทุก
แห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการจัดทารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทาการสุดท้ายของ
แต่ละสัปดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มรี ายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของบริษัท
จัดการและสถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้
และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ

4.

5.

6.

7.

เว้นแต่ในกรณี ท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
รายละเอียดการควบรวมกองทุ น ไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัท จัด การจะดาเนิ น การตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ ก้ไขหรือเพิม่ เติมดังกล่าว
ในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาประกันภัยความรับผิดของ
บริษัทจัด การ บริษั ท จัดการจะเปลี่ย นให้บ ริษัท จัดการรายอื่น เข้าจัด การกองทุ น รวมแทน ด้วยวิธีขอรับ ความ
เห็นชอบจากสานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนั บแต่วนั ที่บริษัท
จัดการรูห้ รืออาจรูถ้ งึ การไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร
บริษัทจัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัด การรายใหม่ จะ
คานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีท่มี คี ่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาที่
กาหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน
รวม บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือหน่ วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตาม
จานวนทีถ่ อื อยู่
ธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง (affiliated transaction)
บริษทั จัดการอาจทาธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องได้ 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 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้
บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ที่มอี ยู่ในปั จจุบนั และที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมทัง้ “หลัก
ปฏิบตั ใิ นการรับผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ จากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
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8.

9.

10.
11.

หรือบริษัทสมาชิกศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ทัง้ นี้ บริษัท
จัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์
ทีอ่ าจมีไว้ได้ของกองทุนด้วย
2 ในกรณี ท่บี ริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ในรายงานรอบปี บญ
ั ชี และในกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนเปิ ดจะเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงเปลีย่ นแปลง เพิม่ เติม และ/หรือแก้ไขวิธกี ารจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่างๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ
รายงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ รายงาน
ยอดหน่ วยลงทุนคงเหลือ (Statement) เป็ นต้น โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
บริษทั จัดการ หรือการจัดส่งข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็ นต้น และ/หรือจัดส่งข้อมูลให้ในรูปแบบข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนครบถ้วนแล้ว
เพื่อ ประโยชน์ ข องผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ทัง้ นี้ ส าหรับ หนั ง สือ รับ รองสิท ธิในหน่ ว ยลงทุ น ที่ไ ด้ร ับ ผ่ า นทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธกี ารอื่นใด ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนตามปกติ
ได้
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กบั
1 พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูม้ ถี นิ่ ฐานอยู่ในหระเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ท่มี หี นังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ
Green Card ทีอ่ อกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2 นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริก า
รวมถึงสาขาของนิตบิ ุคคลดังกล่าว
3 หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4 ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั ่งเกี่ยวกับหน่ ว ยลงทุ นของบริษัท จัดการ หรือชาระ/รับชาระเงิน
เกีย่ วกับหน่ วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี้ รวมถึง ผูล้ งทุนทีใ่ ช้ตวั แทนหรือผูจ้ ดั การทีต่ งั ้ อยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5 กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิตบิ ุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4 บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธหรือระงับ
การสั ่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่ วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผู้ลงทุนทีม่ ลี กั ษณะ
ดังกล่าวข้างต้น
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุน ไม่มภี ูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงทีอ่ ยู่ของบริษทั จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทต่ี อ้ งมีการวางทรัพย์
ข้อกาหนดเกีย่ วกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรีย กว่ า FATCA) โดยมีผลบังคับ ใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้
สถาบัน การเงิน ที่ ไม่ ใ ช่ สัญ ชาติอ เมริกัน นอกประเทศสหรัฐ อเมริก า (Foreign Financial Institution หรือ FFI)
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุ คคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิตบิ ุคคล สัญชาติอเมริกนั ผูซ้ ง่ึ มีถนิ่ ทีอ่ ยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ้ ง่ึ มีถนิ่ ทีอ่ ยู่ทางภาษีใน
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สหรัฐอเมริกา) ซึง่ เปิ ดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนี้ยงั ปรากฎด้วยว่าในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศกาลัง
ดาเนินการออกกฎหมายทีม่ ขี อ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก
FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าทีต่ อ้ งรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สัญชาติอเมริกนั และบุคคลทีม่ ลี กั ษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA กาหนด หน้าทีใ่ นการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อ
หาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกาหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้อง
จัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ ข้อ กาหนดของ FATCA หากกองทุ นรวมใดไม่เข้าผูก พัน ตนเพื่อ ปฏิบ ัติต ามหลัก เกณฑ์ ของ FATCA
(กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั
ผลกระทบทีส่ าคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สนิ ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ ต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สนิ ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริม่ ต้น
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กาหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI
ทีเ่ ข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกาหนดของ FATCA (ซึง่ รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูร้ บั
ฝากทรัพย์สนิ ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน) มีหน้าทีด่ าเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ายดังกล่าว
ก่อนชาระให้กบั กองทุนรวมทีเ่ ป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ
และผู้สนับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะ
ปฏิเสธหรือระงับ การท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพัน ธ์ทางธุรกิจกับ กองทุน รวมหรือบริษัท
จัดการ ซึง่ อาจทาให้กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่
มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผูส้ นับสนุ นการขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อกี ต่อไป
เพื่อมิให้บริษทั จัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม บริษทั จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษทั จัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุน
รวมสามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันภายใต้ขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้ บริษัท จัด การและกองทุ น รวม (ซึ่งรวมทัง้ ผู้ท่ีเกี่ย วข้อ งกับ การปฎิ บ ัติงานของกองทุ น เช่ น ผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดาเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่ ว ยลงทุ นที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริก า(หรือเป็ น บุ ค คลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษัทจัดการและกองทุน และตัวแทนในการ
นาส่งข้อมูล (เช่ น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุน
คงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนหรือเงินปั นผลที่ได้รบั เป็ นต้น)ทีม่ อี ยู่ในบัญชีทงั ้ หมดของผู้
ถือหน่ วยลงทุนนัน้ กับบริษทั จัดการ ให้กบั หน่ วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
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(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์
ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรือ
การให้ขอ้ มูลตามหัวข้อที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่ ว ยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มกี ารเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อ
ยืน ยัน การเข้า ร่วมใน FATCA หรือ กฎหมายต่ างประเทศที่เกี่ย วข้อ ง (ในกรณี ท่ีเป็ น ลู ก ค้า สถาบัน
การเงิน) ทัง้ นี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้
กองทุ นหรือ ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น โดยรวมได้รบั ประโยชน์ เพิ่ม ขึ้น หากมีก ารดาเนิ นการที่สอดคล้องกับ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่แสดง
เจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุ น ดังกล่ าวรับ ทราบการดาเนิ น การตามที่บ ริษัท จัด การแจ้งนี้ แ ล้ว และ/หรือ ได้ดาเนิ น การตาม
ข้อตกลงทีไ่ ด้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสั ่งซื้อ/ สับเปลีย่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน
ดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุ น ของผู้ถือหน่ วยลงทุ น รายนั น้ ได้ เพื่อ ให้สอดคล้องกับ เกณฑ์ แ ละข้อกาหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนิ น การอื่น ใดอัน เป็ น การป้ องกันหรือ ลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุ น หรือผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น
โดยรวมได้รบั ประโยชน์ เพิ่ม ขึ้น หากมีก ารดาเนิ น การที่สอดคล้อ งกับ กฎหมายต่ า งประเทศที่
เกีย่ วข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะ
เป็ นการกระทาเพื่อหลีกเลีย่ งมิให้บริษทั จัดการและกองทุนมีการดาเนินการทีไ่ ม่สอดคล้องข้อบังคับของ
FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิ ด
บัญ ชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตั ิบ ริษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ น ที่เข้า ข่ า ยเป็ นพลเมือ งของประเทศสหรัฐ อเมริก า (หรือ เป็ นบุ ค คลตามที่ก ฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด) เท่านัน้
ทัง้ นี้ ในกรณี ท่กี ฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริษัท
จัดการได้สงวนสิทธิไว้ขา้ งต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ท่เี กี่ยวข้อง) จะดาเนินการตามข้อกาหนดของ
กฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูลของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนไปยังหน่ วยงาน หรือดาเนินการอื่น
ใดทีร่ าชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
12 สาระสาคัญของกองทุนรวมต่างประเทศ
รายละเอียด กองทุน Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (กองทุนหลัก) ตามข้อ 3.11
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลัก :
ความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนมีความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารทุน หรือทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุน ซึง่ รวมถึงความผันผวนของราคา
ตลาด ผูอ้ อกหลักทรัพย์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์ ข้อมูลทางการตลาด สถานะทีเ่ ป็ นรองของผูถ้ อื ตราสารทุนเมื่อเทียบกับ
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ตราสารหนี้ ท่ีอ อกโดยบริษัท เดีย วกัน ผู้ลงทุ น ควรพิจ ารณาถึงความเสี่ย งที่เกิด จากความผัน ผวนของอัต รา
แลกเปลีย่ น การกาหนดมาตรการควบคุมการแลกเปลีย่ นและข้อจากัดอื่น ๆ
ความเสีย่ งจากการลงทุนเฉพาะอุตสาหกรรมหรือบาง Sector
กองทุนอาจลงทุนในอุตสาหกรรมหรือภาคเฉพาะหรือกลุ่ มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรม
หรือภาคส่วนเหล่านี้อาจได้รบั ผลกระทบจากตลาดหรือปั จจัยทางเศรษฐกิจซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างสาคัญต่ อ
มูลค่าของการลงทุนของกองทุน
ความเสีย่ งจากปั จจัยด้านตลาด
ความเสีย่ งด้านตลาดคือความเสีย่ งทัวไปที
่ อ่ าจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน โดยมูลค่าของการลงทุนนัน้
อาจเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีเ่ ป็ นผลเสียต่อผลประโยชน์ของบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ มูลค่าของการลงทุนอาจ
ได้ ร ับ ผลกระทบจากความไม่ แ น่ น อน เช่ น การพัฒ นาระหว่ า งประเทศ การเมือ งและเศรษฐกิ จ หรือ การ
เปลีย่ นแปลงนโยบายของรัฐบาล
ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น
กองทุนอาจลงทุนในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินทีอ่ ้างอิง และอาจมีความผันผวนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนทัง้ ในเชิงบวกหรือเชิงลบ สกุลเงินของบางประเทศอาจมีความผันผวนจึงส่งผล
กระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ในสกุลเงินดังกล่าว หากสกุลเงินนัน้ แข็งค่าขึน้ เมื่อเทียบกับสกุลเงินอ้างอิง
กองทุนอาจเข้าทาธุรกรรมป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น อย่างไรก็ตามไม่มกี ารรับประกันว่าการป้ องกัน
ความเสีย่ งจะประสบความสาเร็จ
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
การลงทุนในตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงเนื่องจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยทัวไปมู
่ ลค่าของตราสาร
หนี้จะเพิม่ ขึน้ เมื่ออัตราดอกเบีย้ ลดลง ในทางตรงกันข้ามเมื่ออัตราดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ มูลค่าของตราสารหนี้โดยทัวไป
่
จะลดลง ตราสารหนี้ระยะยาวโดยปกติจะมีความผันผวนของราคามากกว่าตราสารหนี้ระยะสัน้
13. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงข้อมูลการลงทุนให้เป็ นปั จจุบนั ใน 1. หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
และ 2. หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
21. การดาเนิ นการกรณี บริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงิ นกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด :
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกาหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเปลีย่ นให้บริษทั
จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธกี ารขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีร่ หู้ รือควรรูว้ ่าไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ น
และสมควร บริษทั จัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษทั จัดการกองทุน
รวมรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีทม่ี คี ่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นบริษทั
จัดการ บริษทั จัดการรายเดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม:
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่ วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั ่งทีอ่ อกโดย
อาศัยอ านาจแห่ งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ีข้อ ก าหนดในโครงการขัดหรือ แย้ง กับ หลัก เกณฑ์ใ นกฎหมาย
ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศกฎ หรือ
คาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
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บริษทั จัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูด้ แู ลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่ วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การลงนาม
ในข้อผูกพันของผูด้ แู ลผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถอื ว่าผูกพันผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การที่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั
จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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แนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ต่างๆ ในรอบปี ปฏิทนิ ได้จาก website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มกี ารทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล เอ็ดดูเคชั ่น เทค
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2565
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ี บริษัทจัดการ
โดยตรง หรือที่ website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th) และสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

รายชื่อผู้จดั การกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล เอ็ดดูเคชั ่น เทค
1. นายศุภกร ตุลยธัญ, CFA
2. นายวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
3. น.ส.วิรยิ า โภไคศวรรย์
4. นายประพจน์ อ้วนเจริญกุล
5. นายธนา เชนะกุล, CFA
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จดั การกองทุนทัง้ หมดได้ท่ี website ของ
บริษทั จัดการ (www.principal.th)

รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์ อื่นใดที่มิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ ทั ่วไปที่เกิ ดจากการ
ลงทุน
- ไม่มี รายงานการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ของธุรกิ จกองทุนรวม
- ไม่มกี ารรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) ค่านายหน้ าทัง้ หมดจากการที่บริษทั สังซื
่ ้อขายหลักทรัพย์ฯ
- ไม่มี - (ซื้อหน่วยลงทุน)
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ส่วนข้อผูกพัน

ข้อผูกพัน
1. บริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนพรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ (ภาษาไทย) : 44 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 ซึง่ เป็ นเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก
(2) เมื่อได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม จัดให้มขี อ้ ผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ สัญญาแต่งตัง้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ และหนังสือชีช้ วน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(3) จัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มหี นังสือชีช้ วนทีเ่ ป็ นปัจจุบนั จัดให้มใี บจองซื้อหน่วยลงทุนหรือใบคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(4) ชีแ้ จงและดาเนินการให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนชีแ้ จงข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนหรือผูท้ ส่ี นใจจะลงทุนทราบในกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ทม่ี ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
สิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลีย่ นแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม
(5) เสนอขายหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(6) เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของโครงการหาก
บริษทั จัดการแสดงความประสงค์ดงั กล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
(7) ออกใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือปรับปรุงรายการใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้เป็ นปัจจุบนั และส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(8) ลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แล้วแต่กรณี
ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ และจัดทารายงานตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(9) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(10) ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดในกรณีทม่ี ลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง
(11) ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(12) บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
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(13) บริษทั จัดการอาจไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้วหรืออาจหยุด
รับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(14) ในกรณีทก่ี องทุนเปิ ดไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงทีจ่ ะรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินบริษทั จัดการอาจชาระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี้
ตามทีก่ าหนดในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
(15) จัดทางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการทีม่ ธี ุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนและตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(16) จัดทารายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี เพื่อแสดงข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนเปิ ดของรอบปี บญ
ั ชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามเดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้
หากบริษทั จัดการเลือกจัดทาและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนตามปี ปฏิทนิ ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดง
ข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนรวมของรอบปี บญ
ั ชีขยายเป็ นภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี
(17) จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ เพื่อแสดงข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนเปิ ดของรอบ
ระยะเวลาหกเดือนนัน้ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดือนนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการ
เลือกจัดทาและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนตามรอบปี บญ
ั ชี ให้บริษทั จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งจัดทาและส่ง
รายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสาหรับปี บญ
ั ชีนนั ้
(18) จัดให้มรี ายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้
ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และสถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
(19) จัดทาและส่งรายงานเกีย่ วกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมสาหรับทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือของรอบปี
ปฏิทนิ และรายงานทุกรอบปี บญ
ั ชีของกองทุนตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผถู้ อื
หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยูใ่ นทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบ
ระยะเวลา 6 เดือน และ ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการเลือกจัดทาและจัดส่งรายงานรอบปี
บัญชีตามรายงานรอบปี ปฎิทนิ บริษทั จัดการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนรวม
เป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีของกองทุน ตามลาดับ การจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนัน้ ให้
บริษทั จัดการจะดาเนินการอย่างน้อยด้วยวิธกี ารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์ หรือ สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จดั ส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธกี ารตาม (1) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการตามวิธกี ารดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเลือกจัดทารายงานรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน บริษทั จัดการจะได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งจัดทาและ
จัดส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้ เว้นแต่ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขเป็ นอย่างอื่น
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(20) จัดให้มผี สู้ อบบัญชีของกองทุนรวมทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
(21) จัดให้มผี ดู้ แู ลผลประโยชน์ทม่ี คี ุณสมบัตติ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและหากมีเหตุตอ้ งเปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บริษทั จัดการจะกระทาได้
ต่อเมื่อได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(22) ประสานงานกับผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามรายละเอียดในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน เช่น การส่งมอบ รับ
มอบ แปลงสภาพ จาหน่าย จ่ายโอน ชาระ รับชาระค่าหลักทรัพย์ การรับและจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน
(23) แต่งตัง้ นายทะเบียนของกองทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
(24) แต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีกองทุนเมื่อยุตหิ รือเลิกกองทุน ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(25) ดาเนินการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุน เช่น การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน 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. กาหนดในกรณีทห่ี ลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทาลาย
(29) ปฏิบตั กิ ารอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซง่ึ วัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซง่ึ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยูใ่ นปั จจุบนั และที่
แก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทข่ี อ้ กาหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษทั
จัดการกองทุนได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนได้ปฏิบตั ใิ ห้
เป็ นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงือ่ นไขการเปลีย่ นบริษทั จัดการ :
ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นบริษทั จัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสั ่งของสานักงาน หรือโดยเหตุอ่นื ใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมรายใหม่เข้าทาหน้าทีต่ ่อไปได้ ซึง่ รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวม
รายใหม่
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2. ผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
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. ทัง้ ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต โดยเคร่งครัด
(2) รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สนิ อื่น รวมถึงการดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน รับเงิน
และทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ทีก่ องทุนพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุน เช่น เงินปั นผล ผลตอบแทนรับจากหลักทรัพย์
ผลตอบแทน เงินต้นอื่นใดทีไ่ ด้จากหลักทรัพย์หรือจากการจาหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ เงินชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือ
เงินได้อ่นื ใดของกองทุน โดยดูแล รับฝาก และเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากและหรือบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุนพร้อมทัง้ ดูแล
ให้การเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของ
กองทุนเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ผดู้ แู ลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการไม่สามารถ
ดาเนินการรับหรือจ่ายเงินได้ทนั ตามกาหนดเวลาตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
(3) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน เช่น จัดทารายงานการดาเนินการตามคาสั ่งของบริษทั จัดการในการรับ
เงินและทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ทีก่ องทุนพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุน เช่น เงินปั นผล ผลตอบแทน การจาหน่าย
หลักทรัพย์ จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สนิ ของกองทุนทีร่ บั ฝากไว้
(4) จัดให้มกี ารรับมอบ ส่งมอบ เปลีย่ นแปลง จาหน่าย รับชาระ ชาระราคาหลักทรัพย์ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ
ของกองทุน ตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์จะได้ตรวจสอบรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องให้ถูกต้องครบถ้วน
ก่อน
(5) จัดทารายงานการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน และรายงานเกีย่ วกับเงินสดของกองทุน
(6) แจ้งและรายงานให้บริษทั จัดการทราบถึงสิทธิทเ่ี กีย่ วเนื่องกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุน เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้
สิทธิในการจองหุน้ เพิม่ ทุน สิทธิในการรับเงินปั นผลหรือผลตอบแทนหรือเงินได้อ่นื ใดจากหลักทรัพย์รวมถึงการแจ้งการ
เปลีย่ นแปลงของหลักทรัพย์ทม่ี ผี ลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ เป็ นต้น หรือสถานะการปิ ดโอน
ของหลักทรัพย์ โดยทันทีทผ่ี ดู้ แู ลผลประโยชน์ได้รบั ทราบข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(7) จัดทารายงานเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
(8) ดาเนินการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตนหรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษทั จัดการ ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้
ค่าใช้จ่ายในการฟ้ องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิ กองทุนนัน้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชัน่ เทค
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(9) รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน และจานวนหน่วย
ลงทุนทีล่ ดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึง่ บริษทั จัดการคานวณไว้ตามทีร่ ะบุในรายละเอียดโครงการ
ทัง้ นี้ผดู้ แู ลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากความผิดพลาดในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการได้คานวณไว้และผูด้ แู ลผลประโยชน์
ได้รบั รองความถูกต้องแล้ว
(10) ให้ความเห็นชอบเมื่อบริษทั จัดการเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของ
กองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุ
จาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึง่ บริษทั จัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่ง
ซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือให้ความเห็นชอบ
กรณีการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนการ
ชาระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวิธที ค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด กรณีราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง และกรณีอ่นื ใด ทีก่ ฎหมายหรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์
(11) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการกาหนดวิธคี านวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามราคาทีเ่ ป็ นธรรม เมื่อมีเหตุจาเป็ น
ทาให้วธิ คี านวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามวิธปี กติไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือในกรณีทเ่ี ป็ นทรัพย์สนิ อื่นของกองทุน
ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ได้มปี ระกาศกาหนดรายละเอียดไว้
(12) ให้ความเห็นเกีย่ วกับการจัดการกองทุนของบริษทั จัดการ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบในการจัดทารายงานตามทีป่ ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กา หนด เช่น รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลา
6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์จะจัดทาและนาส่งถึงบริษทั จัดการภายใน 60 วันนับแต่วนั สิน้
รอบบัญชีของกองทุน และ 30 วัน นับแต่วนั สิน้ รอบบัญชีของกองทุนหรือปี ปฏิทนิ ตามลาดับ
(13) เมื่อเกิดเหตุทต่ี อ้ งเลิกกองทุน ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะสิน้ สุดหน้าทีเ่ มื่อผูช้ าระบัญชีของกองทุนได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ในระหว่างทีก่ ารชาระบัญชียงั ไม่สน้ิ สุด ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะดูแลและรับฝาก
ทรัพย์สนิ ของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนดังกล่าวกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว และผูด้ แู ล
ผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบให้ผชู้ าระบัญชีปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผูช้ าระบัญชีกระทาการหรืองดเว้นกระทาการ
ตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องประกาศกาหนด จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงาน
ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(14) จ่ายเงินคืนให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนตามคาสั ่งของผูช้ าระบัญชี
(15) กรณีทส่ี ญ
ั ญาสิน้ สุดลงไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะดาเนินการโอน และหรือส่งมอบทรัพย์สนิ และข้อมูล
เอกสารทัง้ หมดของกองทุนให้แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่หรือผูช้ าระบัญชี (แล้วแต่กรณี) หรือตามคาสั ่งของบริษทั
จัดการหรือคาสั ่งของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาสิน้ สุดลง
(16) หน้าทีอ่ ่นื ใดตามทีก่ ฎหมายเกีย่ วกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปัจจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชัน่ เทค
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ผูด้ แู ลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ รวมถึงหน้าทีด่ แู ลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน และเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูด้ แู ลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้ ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อ
รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิง่ ทีส่ ่งมอบให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลีย่ นแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกรณีทผ่ี ดู้ แู ลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจใช้สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทา
นัน้ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ แู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่นื เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทา
หน้าทีเ่ ป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบ
ก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีทก่ี ารดาเนินการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์มอี านาจดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เงือ่ นไขการเปลีย่ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
บริษทั จัดการจะเปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุขอ้ ใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้โดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) เมื่อบริษทั จัดการหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ตกลงไว้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
หรือบริษทั จัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
กฎหมายหรือกรณีอ่นื ใด อันจะมีผลเป็ นการเพิม่ ภาระหน้าทีแ่ ก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ และผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์
จะรับหน้าทีด่ งั กล่าว ผูด้ แู ลผลประโยชน์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษทั
จัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่งของจานวนหน่วย
ลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนเรียกร้องให้มกี ารเปลีย่ นแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีทผ่ี ดู้ แู ลผลประโยชน์นาข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนไป
เปิ ดเผย หรือใช้ในทางทีก่ ่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์
เอง บริษทั จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ ทัง้ นี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีทผ่ี ดู้ แู ลผลประโยชน์มคี ุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลัง บริษทั จัดการจะดาเนินการให้ผดู้ แู ล
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชัน่ เทค
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ผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบัตใิ ห้ถูกต้องภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการทราบเหตุดงั กล่าว และแจ้งการแก้ไข
ดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ทีแ่ ก้ไขเสร็จสิน้
ในกรณีทผ่ี ดู้ แู ลผลประโยชน์มไิ ด้แก้ไขคุณสมบัตใิ ห้ถูกต้องภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการจะขอ
อนุญาตเปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลา
ดังกล่าว และเมื่อได้รบั อนุญาตแล้ว บริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
(7) เมื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์เป็ นผูล้ ม้ ละลายตามคาสั ่งศาล
(8) ในกรณีทม่ี เี หตุให้ตอ้ งเปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน และต้องแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อ่นื แทน ให้กระทา
ได้ต่อเมื่อบริษทั จัดการได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วในกรณีผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทาการ
อันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทาได้ หากเป็ นกรณีทม่ี ี
นัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ได้
ในกรณีผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่ไม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระทาได้ หากเป็ นกรณีทม่ี นี ัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจ
บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้
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 ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรือที่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ จากัด
และ/หรือทีต่ วั แทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์ได้แต่งตัง้ และ/หรือ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ใดๆใด ๆ
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล
ทีอ่ ยู่ : บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อ : นาง ขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล
ทีอ่ ยู่ : บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อ : นาย ประสิทธิพร
์ เกษามา
ทีอ่ ยู่ : บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อ : นาย สาธิต เกียรติกงั วาฬไกล
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชัน่ เทค
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ทีอ่ ยู่ : บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
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 : ไม่มี
7. ผู้ดแู ลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็ นผู้ดแู ลสภาพคล่อง) : ไม่มี
9. ที่ปรึกษา :
9.1. ทีป่ รึกษาการลงทุน :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ (ถ้ามี) ทัง้ นี้ สัญญาดังกล่าวจะไม่ขดั ต่อประกาศหรือ
กฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
หมายเหตุ (ทีป่ รึกษาการลงทุน) :
บริษทั จัดการอาจแต่งตัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านธุรกิจและการลงทุน ให้เป็ นทีป่ รึกษาการลงทุนของบริษทั จัดการหรือกองทุน
เพื่อให้คาแนะนาในเรื่องต่างๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน เพื่อให้บริหารจัดการกองทุนเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด ทีป่ รึกษาการลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการอาจจะแต่งตัง้ ขึน้ ดังกล่าวนัน้ จะไม่มี
อานาจควบคุมการดาเนินงานของบริษทั จัดการแต่อย่างใด โดยเมื่อบริษทั จัดการแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาการลงทุนแล้ว บริษทั
จัดการจะดาเนินการแจ้งชื่อทีป่ รึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป
9.2. ทีป่ รึกษากองทุน :
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจทาการแต่ตงั ้ ผูท้ ม่ี ใี บอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็ นทีป่ รึกษากองทุนให้เป็ นทีป่ รึกษา
กองทุน เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็ นไปอย่างเหมาะสมและพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยทีป่ รึกษา
กองทุนจะไม่มอี านาจควบคุมการดาเนินการของบริษทั จัดการแต่ประการใด
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะแต่งตัง้ ทีป่ รึกษากองทุนในภายหลัง โดยบริษทั จัดการจะแจ้งการแต่งตัง้ หรือยกเลิกการ
แต่งตัง้ ทีป่ รึกษากองทุนในสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชัน่ เทค
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สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ทีป่ รึกษากองทุน) :
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจทาการแต่ตงั ้ ผูท้ ม่ี ใี บอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็ นทีป่ รึกษากองทุนให้เป็ นทีป่ รึกษากองทุน
เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็ นไปอย่างเหมาะสมและพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยทีป่ รึกษากองทุนจะไม่มี
อานาจควบคุมการดาเนินการของบริษทั จัดการแต่ประการใด
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะแต่งตัง้ ทีป่ รึกษากองทุนในภายหลัง โดยบริษทั จัดการจะแจ้งการแต่งตัง้ หรือยกเลิกการแต่งตัง้ ที่
ปรึกษากองทุนในสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ ทัง้ นี้ทป่ี รึกษากองทุนดังกล่างต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และ/หรือประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด และ/หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
10. ผูป้ ระกัน (กรณี กองทุนมีประกัน) : ไม่มี
11. ผู้รบั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
12. คณะตัวแทนผู้ถอื หน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
13. สิ ทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิในการขายคืนหน่วยลงทุน ตามหัวข้อ "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและต้องชาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบียบวิธกี ารทีน่ ายทะเบียน
กองทุนกาหนด
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจี ดั การ :
13.5.1 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อให้บริษทั จัดการทาการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนโดยบริษทั จัดการจะกระทา
การตามหัวข้อ "การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ"
13.5.2 กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมือ่ เลิกโครงการ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั เงินคืนเมื่อบริษทั จัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการตามหัวข้อ "การชาระ
บัญชีกองทุนรวมและวิธกี ารเฉลีย่ เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"
13.7. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ :
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชัน่ เทค
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13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย่ งั ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอื ว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึง่ ลงนามโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ จาก
บริษทั จัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงือ่ นไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะดาเนินการดังต่อไปนี้เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการให้
ดาเนินการเป็ นอย่างอื่น
14.2.1 สาหรับการเสนอขายครัง้ แรก
ภายหลังจากทีบ่ ริษทั จัดการได้จดั สรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั
ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
14.2.2 สาหรับการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
ภายหลังจากทีบ่ ริษทั จัดการได้จดั สรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั
ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุน
14.2.3 เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนซื้อและหรือขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ และบริษทั จัดการได้ทารายการดังกล่าวสมบูรณ์แล้ว นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนรายการนัน้ ๆ ซึง่ บริษทั จัดการจะถือว่ายอดคงเหลือของหน่วยลงทุน
ของกองทุนทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามข้อมูลของนายทะเบียนหน่วยลงทุนและตามข้อมูลในหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนจัดทาและนาส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน เป็ นข้อมูลทางทะเบียนของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
14.2.4 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อมูลทีผ่ ดิ พลาดหรือไม่ครบถ้วน ในหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนได้ โดยต้องแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับจากวันทีน่ ายทะเบียนได้จดั ส่ง
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว
14.2.5 บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. อนุญาต
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โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้อง ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของ
บริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
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 หน่วยลงทุน
สามารถใช้อา้ งอิงต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงิ นปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาให้มกี ารจ่ายเงินปั นผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการจ่ายเงิน
ปั นผล วันปิ ดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล และอัตราเงินปั นผลของกองทุน ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมดังต่อไปนี้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางทีผ่ ลู้ งทุนทัวไปสามารถเข้
่
าถึงได้ เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
(2) แจ้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน รวมถึงผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิด
ไม่ระบุช่อื ผูถ้ อื เมื่อได้รบั การร้องขอ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทอ่ี าจจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารทีต่ ่างกันสาหรับหน่วยลงทุนทีข่ ายในช่วงระยะเวลาที่
ต่างกันได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.ก่อน ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละครัง้ และจะถือปฏิบตั เิ พิม่ เติมตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
ในกรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่ใช้สทิ ธิขอรับเงินปั นผลจานวนใดภายในอายุความใช้สทิ ธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บริษทั จัดการจะไม่นาเงินปั นผลจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดนัข้ อ้ จากัด
ในการจ่ายเงินปั นผล
16. วิธีการชาระเงิ นหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผ้ถู อื หน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. หากมีการผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทัง้ ทีเ่ ป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดการกองทุนรวมในกรณีทผ่ี อู้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีทบ่ี ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายทีม่ ชี ่อื อยูใ่ นทะเบียนผูถ้ อื
หน่วยลงทุน ณ วันทีบ่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่า ตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้
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16.1.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้
จากการรับชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับ
ชาระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้นแต่กรณีทผ่ี ถู้ อื
หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ตกลงรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ ดังกล่าว
แทนเงิน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสา
นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ นัน้ ได้ และในกรณีทม่ี คี ่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากเงิน
สารอง รายได้หรือผลประโยชน์ทไ่ี ด้จากการบริหารทรัพย์สนิ นัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะเฉลีย่ เงินได้
สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้คนื ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธินนั ้ ภายใน 45 วันนับ
ตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีม่ เี งินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับการเฉลีย่ เงินคืนไปยังสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการได้เฉลีย่ เงินคืน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลีย่ เงินคืนเป็ นอย่างอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รบั ชาระหนี้
ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยมติพเิ ศษ และบริษทั จัดการจะระบุรายละเอียดเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมจะได้จากการรับ
ชาระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สนิ ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี้
16.2.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สนิ นัน้ เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ามาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และจะดาเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวดังนี้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการอาจมีไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการจะจาหน่ายทรัพย์สนิ
ดังกล่าวในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่าง
ทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ดังกล่าวในกรณีทม่ี คี ่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีทม่ี พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการกองทุน
รวมจะดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยทุกรายทีม่ ชี ่อื อยูใ่ นทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทีม่ พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้
หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อืน่ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้
ก็ได้ ทัง้ นี้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริษทั จัดการไม่ตอ้ งนาตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนัน้ มารวมคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
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เงือ่ นไขเพิม่ เติม :
ในการเฉลีย่ เงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้อ 16.1.3 หากบริษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับ
ชาระหนี้ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลีย่ เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวไปรวมจ่าย
ในโอกาสแรกทีก่ ารเฉลีย่ เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้ นี้ หากได้มกี ารจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้
จากการรับชาระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินนั ้ ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษทั จัดการอาจ
นาเงินได้สุทธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมก็ได้
2. บริษทั จัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้ โดยเป็ นไปตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง
3. บริษทั จัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้ ในกรณีทเ่ี ป็ น
การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนสารองเลีย้ งชีพ และกองทุนสารองเลีย้ งชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลีย้ งชีพ (MF for PVD) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทน.41/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการจัดตัง้ และจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562
4. หลักเกณฑ์การจัดสรรหลักทรัพย์
4.1 ในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน บริษทั
จัดการจะยึดหลักให้มกี ารดาเนินการทีเ่ หมาะสม เกิดประโยชน์สงู สุด และเป็ นธรรม ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุก
รายเป็ นสาคัญ โดยจะพิจารณาปั จจัยดังต่อไปนี้
(1) มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ (Mark to Market)
(2) อายุเฉลีย่ ของตราสารหนี้ทล่ี งทุน (Duration)
(3) สัดส่วนการลงทุน
(4) สภาพคล่องของตราสาร
(5) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Credit Rating)
หลักการจัดสรร
- บริษทั จัดการจะดาเนินการจัดสรรโดยเทียบมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน และจัดสรร
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ให้เป็ นไปตามสัดส่วน (%) การถือหน่วยลงทุนทีข่ ายคืนหน่วยลงทุน ณ วันทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนขาย
คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
- บริษทั จัดการอาจพิจารณาปั ดจานวนหุน้ /จานวนหน่วยของตราสารภายใต้ทค่ี านวณได้จากการจัดสรรให้เป็ นจานวนเต็ม
ตามขนาดมาตรฐานการซื้อ-ขายตามความเหมาะสม
- ในกรณีทม่ี ขี อ้ จากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ เช่น กรณีท่ี ผูอ้ อกตราสารมีการกาหนดเงือ่ นไขทีไ่ ม่อนุญาตให้
กองทุนแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนถืออยูท่ งั ้ หมดทีอ่ อกโดยผูอ้ อกตราสารรายนัน้ ได้ หรือในกรณีทก่ี ารจัดสรร
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ใดๆมีแนวโน้มส่งผลให้คุณสมบัตดิ า้ นสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ภายหลังการ
จัดสรรลดลงอย่างมีนัยสาคัญ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ตาม
วิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการพิจารณาว่าเหมาะสม เกิดประโยชน์สงู สุด และเป็ นธรรม ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย
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4.2 ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน บริษทั จัดการจะดาเนินการ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นทีจ่ ะนามาชาระเป็ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้แก่ผขู้ ายคืน
หน่วยลงทุน โดยคานวณจากมูลค่ายุตธิ รรมทีบ่ ริษทั จัดการใช้ในการคานวณราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นนัน้ ณ วันทา
การซื้อขายหน่วยลงทุน และจัดสรรหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตามหลักการจัดสรรตามข้อ 4.1 และหากมีส่วนต่างจะชาระเป็ น เงิน
สด โดยมีวธิ กี ารคานวณ ดังนี้
(ก) คานวณจานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีก่ องทุนต้องชาระให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน และสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนทีข่ าย
คืนหน่วยลงทุน
(ข) คานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื่อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็ น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทัง้ หมด
(ค) จัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนทีข่ ายคืนหน่วยลงทุนซึง่ พิจารณาจากหลักการ
จัดสรรตามข้อ 4.1
(2) บริษทั จัดการจะดาเนินการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยในกรณีทม่ี ลู ค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นทีจ่ ะ
จัดสรรให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนมีมลู ค่าน้อยกว่าจานวนเงินทีผ่ ขู้ ายคืนหน่วยลงทุนจะได้รบั จากการขายคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะจัดสรรหลักทรัพย์ทค่ี านวณได้ตามข้อ 4.2 (1) ให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน และจะทาการชาระส่วนต่าง
ระหว่างมูลค่าเป็ นเงินสดให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีทก่ี องทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอต่อการชาระคืนส่วนต่าง
ตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการจะทาการชาระส่วนต่างให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนเมื่อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิน้ วันทาการ
ใดถัดจากวันนัน้ ทัง้ นี้บริษทั จัดการจะยึดหลักให้มกี ารดาเนินการทีเ่ หมาะสม เกิดประโยชน์สงู สุด และเป็ นธรรม ต่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็ นสาคัญ
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับจานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีผ่ ขู้ ายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รบั หักด้วยมูลค่า
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นทีต่ อ้ งการจัดสรรให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(3) กรณีทม่ี 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 จัดการจะดาเนินการ
จ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนทีม่ มี ลู ค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยทีส่ ุดก่อนตามลาดับ ทัง้ นี้บริษทั จัดการ
จะยึดหลักให้มกี ารดาเนินการทีเ่ หมาะสม เกิดประโยชน์สงู สุด และเป็ นธรรม ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็ น
สาคัญ
4.3 วิธกี ารส่งมอบ
บริษทั จัดการจะดาเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนเปิ ดไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ หรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือ
ผูร้ กั ษาทรัพย์สนิ หรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน โดยในส่วนทีเ่ ป็ นเงินนัน้ บริษทั จัดการจะดาเนินการโอนเข้าบัญชีรบั ชาระ
ค่าขายคืนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนให้ไว้กบั บริษทั จัดการ
โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนประเภทกองทุนสารองเลีย้ งชีพในวันเดียวกับการชาระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงินให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นทีๆ่ ส่งคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันเดียวกัน
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ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะยึดหลักให้มกี ารดาเนินการทีเ่ หมาะสมเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย
การชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏชื่อตาม
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้
17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจ่ ดั ให้มที ะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทอ่ี อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่น รวมทัง้ การให้สทิ ธิหรือการจากัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนทีป่ รากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถอื
ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าทีแ่ ล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ เี งินลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอน
ทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะ
ทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ น
การโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมขายให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุน้
ระยะยาวทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
18. ข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิ ออกเสียง (ถ้ามี) :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษทั จัดการจะ
ไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียง
รายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
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19. หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการใด หากไม่สามารถดาเนินการตามมติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เนื่องจากข้อจากัดดังต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจดานินการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานตามแนวทางทีส่ านักงาน
กาหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผุถ้ อื หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกีย่ วกับข้อจากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกันเป้ นผูร้ บั ผิดชอบในการ
ดาเนินการ
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการ
กองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบ
ให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามตินนั ้ เสียไป
ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั มติ
พิเศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน (มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน
หรือทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติม
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือ
มติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติ มข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันทีเ่ ป็ นไปตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญทีเ่ ป็ นไปตามและ
ไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทอ่ี อกโดยอาศัยอานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถอื ว่าข้อผูกพันส่วนทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในเรือ่ งทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ทัง้ นี้ เรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกาหนดเกีย่ วกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
(ข) ข้อกาหนดเกีย่ วกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชัน่ เทค
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(ค) ข้อกาหนดเกีย่ วกับการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
(ง) ข้อกาหนดเกีย่ วกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกาหนดเกีย่ วกับการแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มผี ลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ ง
ได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันให้มสี าระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยได้รบั มติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ แู ลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันไม่วา่ กรณีใด
ต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ แู ลผลประโยชน์ พร้อมทัง้
ประทับตราบริษทั (ถ้ามี) บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดให้มขี อ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
กองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันพร้อมทัง้ เหตุผลและความ
จาเป็ นให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
22. การเลิ กกองทุนรวม :
22.1. เงือ่ นไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี้
(1) จานวนผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมด โดยคานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาทในวันทาการใด และบริษทั จัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนัน้
(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แล้วทัง้ หมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิด
เป็ นจานวนเกินกว่าสองในสามของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ กรณีทเ่ี ป็ นกองทุน
รวมทีม่ กี าหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการ
ขายคืนหน่วยลงทุน ให้พจิ ารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึง่ กองทุนรวมเปิ ดให้รบั ซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนเท่านัน้
ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชัน่ เทค
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เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สนิ คงเหลือทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทีเ่ หลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการขายคืนนัน้
(4) กรณีทป่ี รากฏข้อเท็จจริงซึง่ บริษทั 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 ดตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในข้อ 22.2 เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้ นี้
ให้นาความในข้อ (3) วรรคสามและวรรคสีม่ าใช้บงั คับโดยอนุ โลม
(6) เมื่อสานักงานมีคาสั ่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือเมื่อสานักงานมีคาสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
(7) เมื่อการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นอันสิน้ สุดลงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตัง้
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปและเพื
่
่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
22.1.2 เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการ
22.1.3 สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทป่ี รากฎเหตุ
ดังต่อไปนี้
(1) มีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือข้อผูกพันทีข่ ดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษทั จัดการกองทุนรวมมิได้ปฎิบตั หิ รือดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
เกีย่ วกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปตามที
่
ก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช้ วนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในกรณีทส่ี านักงานสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมดาเนินการให้มกี ารเลิกกองทุนรวมทันที
22.1.4 ในกรณีทภ่ี ายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้ว ปรากฏว่าไม่มตี ราสารทีส่ ามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเลิกโครงการ
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
(2) แจ้งให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตาม 22.1 โดยวิธกี ารดังนี้
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(2.1) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี อ่ื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่ หี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุนได้
(2.2) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(2.3) แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(3) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยู่ของกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏ
เหตุตาม 22.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าทีส่ ามารถกระทาได้เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ
(4) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินทีร่ วบรวมได้ตาม (3) ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1 และเมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุน
เปิ ดนัน้
เมื่อได้ดาเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ คงเหลืออยูจ่ ากการดาเนินการตาม (3) บริษทั
จัดการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และ
วิธกี ารชาระบัญชีของกองทุนรวม
ในกรณีทป่ี รากฏว่ากองทุนเปิ ดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทจ่ี ะต้องดาเนินการ
เพื่อเลิกกองทุนเปิ ดตามข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ให้บริษทั จัดการได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ใิ น
เรื่องดังต่อไปนี้ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิม่ เติม บริษทั
จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
(1) การจัดทาและจัดส่งหนังสือชีช้ วนใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ”
หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งหนังสือชีช้ วน
(2) การจัดทาและจัดส่งรายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันที่
ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(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 รากฏ
เหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้
ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดส่งรายงาน
(5) การจัดทาและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันที่
ปรากฏเหตุการณ์ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(6) การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ
“วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ
“วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลัก
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23. การชาระบัญชีเมือ่ เลิ กกองทุน :
บริษทั จัดการจะจัดให้มกี ารชาระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทา
หน้าทีร่ วบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิ ทีค่ งเหลือจากการชาระหนี้สนิ ของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ ทาการ
อย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
และผูช้ าระบัญชีจะดาเนินการเฉลีย่ เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่าทีค่ งเหลืออยู่ตามสัดส่วนจานวน
หน่วยลงทุนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ชาระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สนิ คงค้างอยูใ่ ห้ผชู้ าระบัญชีจดั การโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ให้ตกเป็ นกรรมสิทธิของส
์ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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