หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
H นเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล อิ ควิ ตี้ ESG
กองทุ
Principal Global Equity ESG Fund (PRINCIPAL GESG)
• กองทุนรวมนี้ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิ จารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย
• กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล อิ ควิ ตี้ ESG มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ บริ ษทั จัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตรา ที่อาจเกิ ดขึ้นได้จากการลงทุน
ในต่ างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ ในแต่ ละขณะขึ้นอยู่กบั ดุลยพิ นิจที่ ผ้จู ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม จึง
อาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นเหลืออยู่ ซึ่งอาจทาให้ผ้ลู งทุนได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รบั
เงิ นคืนตา่ กว่าเงิ นลงทุนเริ่ มแรกได้ อีกทัง้ การทาธุรกรรมป้ องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่ มขึ้น
• ในกรณี ที่มีการรับค่าธรรมเนี ยมอันเกิ ดจากกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนนี้ ไปลงทุน บริษทั จัดการจะจ่ายคืนใน
รูปแบบใดๆ ให้แก่กองทุนนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)
• กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล อิ ควิ ตี้ ESG อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ตอบ
แทน ทาให้กองทุนรวมนี้ มีความเสี่ ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ ต้องการผลตอบแทนสูงและรับ
ความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั ่วไป
• กองทุนมีการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนเป็ น 8 ชนิ ด ซึ่งมีเงื่อนไขการลงทุนและสิ ทธิ ประโยชน์ ที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนควรศึกษา
ข้อมูลหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดก่อนทาการลงทุน เพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ลงทุน
• การแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน มิ ได้ทาให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิ ด
ของหน่ วยลงทุน ทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนรวมยังคงอยูภ่ ายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือการโอนย้ายหน่ วยลงทุนของหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม หรือกองทุนเพือ่ การออมจะ
สามารถสับเปลี่ยน หรือโอนย้ายได้ระหว่างหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม หรือกองทุนเพือ่ การออมอื่นที่มีสิทธิ ประโยชน์ ทาง
ภาษีดว้ ยกันเท่านัน้ เว้นแต่มกี ฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนดเพิ่ มเติ ม หรือเปลี่ยนแปลง
• ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม หรือชนิ ดเพื่อการออมไปจาหน่ าย โอน จานา หรือนาไปเป็ น
ประกัน
• ผู้ลงทุนโปรดศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม หรือหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม (SSF) ในคู่มือการ
ลงทุนโดยเป็ นไปตามเกณฑ์กรมรรพากรกาหนดให้เข้าใจ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อ
หน่ วยลงทุน
• ในกรณี ที่ ก องทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล โกลบอล อิ ค วิ ตี้ ESG ไม่ ส ามารถด ารงสิ น ทรัพ ย์ ส ภาพคล่ อ งได้ ต ามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่มีคาสังไว้
่
• ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผ้ลู งทุนอาจได้รบั ชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนดในหนังสือชี้ชวน

• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดาเนิ นการตามคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อ หรือสังสั
่ บเปลี่ยน
ของบุคคลใดหรือกลุม่ บุคคลใดที่ทาให้บริษทั จัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความท
เสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมายอื่ น ทัง้ ในและต่ างประเทศที่ มี ล กั ษณะเดี ย วกัน บริ ษั ท จัด การ อาจมี ค วามจ าเป็ นที่ ต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ผู้ร บั
ผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยังบริ ษัทหลักทรัพย์และ/หรือบริ ษัทหลักทรัพย์จ ดั การกองทุนในต่ างประเทศ โดย
อ้างอิ งการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายของต่างประเทศ
• การลงทุนในหน่ วยลงทุน มิ ใช่การฝากเงิ น และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบั เงิ นลงทุนคืนมากกว่าหรือ
น้ อยกว่าเงิ นลงทุนเริ่ มแรกก็ได้ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล อิ ควิ ตี้ ESG เมื่อเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่ อาจเกิ ดขึ้นจาก
การลงทุนได้
• การพิ จ ารณาร่ า งหนั ง สื อ ชี้ ช วนในการเสนอขายหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น รวมนี้ มิ ไ ด้ เป็ นการแสดงว่ า ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้รบั รองถึงความถูกต้ องของข้อมูลในหนั งสื อชี้ ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิ งในอนาคต และเมื่อ
มีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
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หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน

กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล โกลบอล อิ ค วิ ตี้ ESG
จัดตัง้ และจัดการโดย

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด
เสนอขายต่อผูล้ งทุนทัวไป
่
มูลค่าโครงการ 3,000,000,000 บาท
จานวนหน่วย 300,000,000 หน่วย
มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ 10 บาท

ระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
ระหว่างวันที่ 9 - 18 พฤษภาคม 2565
ในวันและเวลาทาการถึง 15.30 น.

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

ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

หนังสือชีช้ วนฉบับนี้รวบรวมขึน้ โดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ป้ องกันความเสี่ยง
อัต ราแลกเปลี่ ย น
ตามดุลยพิ นิจของ
ผู้จดั การกองทุน
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล อิ ควิ ตี้ ESG
คาจากัดความ
เป็ นไปตามประกาศ
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Principal Global Equity ESG Fund
1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GESG
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
ลงทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ข) กรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงในเรื่องกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(ค) กรณีทก่ี องทุนรวมมีจานวนเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้ กองทุนเพื่อ
ส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(ง) กรณีมเี หตุให้เชื่อว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
ทัง้ นี้ ในกรณียุตกิ ารเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกบริษทั จัดการจะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึง
การยุตกิ ารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีย่ ุตกิ ารขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมตั จิ ดั ตัง้ กองทุนสิน้ สุดลง
ในวันทีแ่ จ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
1.10 ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่
1.11 ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จานวนเงิ นทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 3,000,000,000.00 บาท
2.11 จานวนเงินทุนของโครงการเริม่ ต้น : 3,000,0000,000.00 บาท
2.2. เงือ่ นไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเสนอหน่ วย
ลงทุนเกินกว่าจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนเงินลงทุนของโครงการ
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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
ชนิดเพื่อการออม
: 1,000.00 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
ชนิดเพื่อการออม
: 1,000.00 บาท
2.8. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน :
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืนเป็ นจานวนบาท
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่กาหนด
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ไม่กาหนด
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่กาหนด
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ไม่กาหนด
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ชนิดเพื่อการออม
: 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
ชนิดเพื่อการออม
: ไม่กาหนด
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า : ไม่กาหนด
2.11. จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า : ไม่กาหนด
2.12. รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกาหนดมูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อ และ/หรือขายคืนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่ม หรือแต่ละ
ช่องทางการจัดจาหน่ ายไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบ
โดยติดประกาศไว้ทบ่ี ริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 7
วัน และ/หรือประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ ทัง้ นี้ ยกเว้นกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
(IPO) หากมีการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขดังกล่าว บริษทั จัดการจะประกาศแจ้งให้ทราบโดยพลัน
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการลดหรือเปลีย่ นแปลงมูลค่าขัน้ ต่าของการทารายการสั ่งซื้อและ/หรือขาย
คืนหน่ วยลงทุนได้ ทัง้ นี้ เพื่อรองรับ รายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่าง ๆ หรือ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่า
เหมาะสมมากกว่าและผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้รบั ประโยชน์มากกว่าเดิมโดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่ วยแล้ว ทัง้ นี้ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะ
ประกาศให้ทราบ โดยจะประกาศไม่น้อยกว่า 7 วัน และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการให้ทราบ ทัง้ นี้
ยกเว้นกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก (IPO) หากมีการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขดังกล่าว บริษทั จัดการจะประกาศ
แจ้งให้ทราบโดยพลัน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิ ดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิ เศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Schroder
International Selection Fund Global Sustainable Growth (กองทุนหลัก) โดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศลักเซมเบอร์ก
ส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์อ่นื ใดที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนควรมีความ
เข้าใจและสามารถรับความเสีย่ งของความผันผวนของการลงทุนในต่างประเทศ
3.2. ชนิดกองทุนรวม : กองทุนตราสารทุน
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3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)
- กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund )
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth
กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักเซมเบอร์ก (LUXEMBOURG)
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสีย่ งต่างประเทศ
3.5. นโยบายการกูย้ มื (ถ้ามี) :
กองทุนอาจกู้ยมื หรือทาธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดย
มีสญ
ั ญาขายคืน (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 Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth (“กองทุน
หลัก”) เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการ
สูงกว่าดัชนีชว้ี ดั (Active Management)
3.9. ดัชนีชว้ี ดั /อ้างอิง
1. ดัชนี MSCI AC World (Net TR) Index ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ ยน
เพื่อเทียบกับ ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ตามสัดส่วนการทาสัญญาป้ องกั น ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ประมาณร้อยละ 85 และ
2. ดัชนี MSCI AC World (Net TR) Index ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ
วันทีค่ านวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนทีไ่ ม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นประมาณร้อยละ 15
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลง และหรือปรับปรุงข้อมูลของตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามทีบ่ ริษทั จัดการ
เห็นควรและเหมาะสมซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั ค่าอธิบายเกีย่ วกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลในการเปลีย่ น
ตัวชีว้ ดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุ น 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
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หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11 รายละเอียดเกีย่ วกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
1. กองทุ น มีน โยบายการลงทุ น ในหรือ มีไว้ซ่ึง หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ า งประเทศเพีย งกองทุ น เดีย วคือ
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth (กองทุนหลัก) ชนิดหน่ วยลงทุน (Share
Class) C Acc USD โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน (Feeder
Fund) โดยกองทุนหลักบริหารและจัดการโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A. จดทะเบียน
จัดตัง้ ในประเทศ Luxembourg และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCITS ซึ่งกองทุนหลักมีการบริหารจัดการแบบ
เชิงรุก (Active Management) และเน้นลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและหลักทรัพย์ทเ่ี กี่ยวข้องกับตรา
สารทุนของบริษทั ทัวโลก
่
โดยทัวไปกองทุ
่
นจะถือครองหุน้ ของบริษทั น้อยกว่า 50 บริษทั กองทุนจะลงทุนในบริษทั
ทีม่ หี ลักธรรมาภิบาลที่ดตี ามหลักเกณฑ์ของผูจ้ ดั การการลงทุน และจะรักษาคะแนนด้านความยั ่งยืนโดยรวมทีส่ ูง
กว่าดัชนี MSCI AC World (Net TR) ตามการพิจารณาซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ของผูจ้ ดั การกองทุน
บริษัท จัด การจะส่ งค าสั ่งซื้อขายหน่ วยลงทุ น โดยใช้เงิน สกุ ลดอลลาร์สหรัฐอเมริก า (USD) เป็ น สกุ ลเงิน หลัก
ในขณะที่กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในหลายสกุลเงิน และบริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะ
เปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนและความเหมาะสม
ในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ โดยถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนรับทราบและยินยอมให้ดาเนินการแล้ว
2. ส่วนทีเ่ หลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange
Traded Fund หน่ วย CIS หน่ วย Property, REITs หน่ วย Infra และ/หรือตราสารหนี้ทม่ี ลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก
เงินฝาก ตราสารหนี้ทงั ้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงิน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น
ทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่
ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่ได้ร บั การยอมรับจากสานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผูอ้ อกตราสารอยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุน
ได้ (investment grade) นอกจากนี้ กองทุ น อาจลงทุ น ในหน่ วย private equity ตามประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
หรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจะลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์ หรือตราสารทุนที่ไ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพ ย์
(Unlisted Securities) รวมทัง้ สิน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุน อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้อขายล่ วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการบริห ารการลงทุ น (Efficient
Portfolio Management) และเพื่อป้ องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึน้ อยู่
กับดุลยพิจนิจของผูจ้ ดั การกองทุน ซึง่ พิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
ทิศทางราคาหลักทรัพย์ ทิศทางอัตราดอกเบีย้ และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง
เป็ นต้น
ในกรณีทม่ี กี ารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ ง
จากอัต ราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุ ลยพินิ จของผู้จดั การกองทุ น ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาด
การเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน , ค่าใช้จ่ ายในการป้ องกันความเสี่ยง เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามหากผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาว่า การป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่ วย หรือทาให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนเสียประโยชน์ท่อี าจได้รบั ผู้จดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลีย่ นก็ได้
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กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ทไ่ี ม่ได้
รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ท่มี อี นั ดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหรือผู้
ออก (Issue/Issuer) ต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณี ท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต.สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไขเพิ่ม เติม
ประกาศทีเ่ กี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึง่ กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง บริษทั จัดการจะ
ดาเนิ น การปรับ นโยบายการลงทุ น ดังกล่ า วเพื่อ ให้ เป็ น ไปตามประกาศที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด และให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ในการค านวณสัด ส่ว นการลงทุ น ของกองทุ น เรื่อ งการจัด แบ่ งประเภทของกองทุ น บริษัท จัดการอาจไม่ นั บ ช่ ว ง
ระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาทีต่ ้องใช้ในการจาหน่ ายทรัพย์สนิ ของกองทุนเนื่องจากได้รบั คาสั ่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน หรือมีการสิน้ สุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้ นี้ต้องไม่
เกินกว่า 10 วันทาการ
ในกรณี ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไขเพิ่ม เติม
ประกาศทีเ่ กี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึง่ กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง บริษทั จัดการจะ
ดาเนิ น การปรับ นโยบายการลงทุ น ดังกล่ า วเพื่อ ให้เป็ น ไปตามประกาศที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด และให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
เงื่อนไขอื่นๆ
1. ในกรณีท่กี องทุนรวมหน่ วยลงทุนมีการลงทุนในกองทุน ปลายทาง*หากเกิดเหตุการณ์ท่กี องทุน ปลายทาง มีการ
ลดลงในลักษณะใดดังนี้
(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวน > 2/3 ของ NAV ของ
กองทุนปลายทาง
ในกรณี ท่กี องทุน ปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเหตุทก่ี องทุนปลายทางมีมลู ค่าทรัพย์สนิ ลดลง พร้อมแนวทางการดาเนินการของ บลจ. โดยคานึงถึง
ประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดของผูถ้ อื หน่ว ยลงทุนโดยรวมให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีม่ กี ารเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางทีป่ รากฎเหตุ
(2) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ท่สี นใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ท่สี 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) รายงานผลการดาเนิน การให้สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท าการนับ แต่วนั ที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ทัง้ นี้ ระยะเวลาในการดาเนินการตามข้อ (3) บริษทั จัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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*กองทุนปลายทาง หมายถึง กองทุนทีก่ องทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ไปลงทุน ซึง่ มีลกั ษณะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี้
(1) เป็ นกองทุนรวมตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงกองทุนทีม่ ี
ลักษณะเป็ นการลงทุนร่วมกันของผูล้ งทุน ไม่ว่าจะจัดตัง้ ขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและ
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษทั ทรัสต์ หรือรูปแบบอืน่ ใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ
(REIT) หรือโครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) เป็นต้น
(2) เป็ นกองทุนทีก่ องทุนหน่ วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
ของ NAVของกองทุนตาม (1) นัน้
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณาเปลีย่ นแปลงชนิดของหน่ ว ยลงทุนของกองทุนทีล่ งทุน (classes หรือ subclasses) หรือ ขอสงวนสิท ธิ ในการเปลี่ย นแปลงกองทุ น รวมต่ า งประเทศที่ล งทุ น ที่แ ตกต่ า งไปจากที่ ร ะบุ ใ น
รายละเอียดโครงการกองทุนนี้โดยขึน้ อยู่กบั ดุลพินิจของบริษทั จัดการ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศทีพ่ จิ ารณาเลือก
ทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนทีส่ อดคล้องหรือใกล้เคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ ทัง้ นี้
โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น Fund of Funds
หรือกองทุน รวมที่มีการลงทุน โดยตรงในหลักทรัพ ย์แ ละทรัพ ย์สินทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้ หรือ
กลับมาเป็ นกองทุน Feeder Fund ได้โดยไม่ทาให้ระดับความเสีย่ งของการลงทุน (risk spectrum) เพิม่ ขึ้น ทัง้ นี้
ให้เป็ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยขึน้ กับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้
ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษทั จัดการจะดาเนินการแจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์
ของบริษทั จัดการที่ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงการ
ลงทุนดังกล่าว
ในกรณีการดาเนินการตามข้อดังกล่าวทาให้การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภท
ของกองทุน บริษทั จัดการจะดาเนินการตามหัวข้อ “อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม” ส่วนที่ 6: การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่ง
ประเภทของกองทุนรวม ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุน (Q&A)
4. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนาเงินลงทุนบางส่วนหรือทัง้ หมดมาลงทุนในประเทศไทย ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของ
กองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีทม่ี คี วามผิดปกติของตลาด หรือในกรณีทม่ี กี ารเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรือการ
คาดการณ์ ภาวะตลาดทาให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิ หรือกรณีอ่ืนใดที่เกิดจาก
สาเหตุทไ่ี ม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลีย่ นแปลงของกฎหมาย หรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง หรือเกิดภาวะสงคราม
เป็ นต้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุ นที่กาหนดได้ และบริษัท
จัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนต่อสานักงาน ก.ล.ต.
5. กองทุนหลักมีการจากัดการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนในแต่ละวัน ทาการซื้อขายไม่ เกิน 10% ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ทัง้ หมดของกองทุนหลัก ซึ่งในกรณีทผ่ี ถู้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนรวมกันในวันทา
การซื้อขายเกินกว่าอัตราที่กาหนดไว้ดงั กล่าว จานวนหน่ วยลงทุนที่ไถ่ถ อนในส่วนที่เกิน 10% จะถูกนาไปทา
รายการในวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนครัง้ ถัดไป (ตามข้อจากัดการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนทีส่ ามารถทารายการได้
ตามทีก่ องทุนหลักกาหนด) ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน และมูลค่าหน่ วยลงทุนใน
วันทีส่ ่งคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้ อาจไม่ได้รบั เงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ (ถ้ามี)
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลงข้อจากัดการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนให้ สอดคล้องกับกองทุน
ต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีทก่ี องทุนไทยมีก ารเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุ น
รวม หรือมีการเปลีย่ นกองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)
รายละเอียดกองทุนหลัก
กองทุน Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth
ชื่อกองทุน
: Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth
Class
: C Accumulation USD
ประเภท
: กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ
: ไม่กาหนด
วันจัดตัง้ กองทุน
: 23 พฤศจิกายน 2553
ประเทศทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้
: ลักเซมเบอร์ก
สกุลเงินของกองทุน
: USD
วันทาการซื้อขาย
: ทุกวันทาการซื้อขายของกองทุนหลัก
การจ่ายปั นผล
: ไม่มี
บริษทั จัดการลงทุน
: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน : J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A.
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
: กองทุนมีวตั ถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตของทุนโดยลงทุนในตราสารทุน
และหลัก ทรัพ ย์ท่ีเกี่ยวข้องกับตราสารทุน ของบริษัท ทัวโลกที
่
่เป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานด้านความยั ่งยืน (Sustainable Criteria) ตามทีผ่ จู้ ดั การกองทุนกาหนดไว้
นโยบายการลงทุน
: กองทุ น มีก ารบริห ารจัด การแบบเชิง รุ ก (Active Management) และเน้ น ลงทุ น
อย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและที่เกี่ยวข้องกับ ตราสารทุนของบริษัททัวโลก
่
โดยทัวไปกองทุ
่
นจะถือครองหุน้ ของบริษทั น้อยกว่า 50 บริษทั
กองทุนจะรักษาคะแนนด้านความยั ่งยืน โดยรวมที่สูงกว่าดัชนี MSCI AC World
(Net TR) ตามการพิจารณาซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ของผูจ้ ดั การกองทุน ทัง้ นี้ กองทุน
จะไม่ได้ลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรม หรือกลุ่มผูอ้ อกหลักทรัพย์ทน่ี อกเหนือจากที่
ระบุ ไ ว้ใน “ข้อ มู ลความยั ่งยืน (Sustainability Information)” บนเว็ป ของกองทุ น
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc กองทุนจะลงทุนในบริษทั ทีม่ หี ลัก
ธรรมาภิบาลที่ดีตามหลักเกณฑ์ ข องผู้จ ัด การการลงทุ น (สามารถดูรายละเอีย ด
เพิม่ เติมได้จาก Characteristics section)
ผู้จดั การการลงทุนอาจมีส่วนร่วมกับบริษัทที่กองทุนถือครองเพื่อ ให้ความเห็นใน
ประเด็นความยั ่งยืน รายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับแนวทางความยั ่งยืนของผูจ้ ดั การ
ก ารลงทุ น และก ารมี ส่ วน ร่ ว ม กั บ บ ริ ษั ท ต่ างๆ สาม ารถ ดู ไ ด้ ท่ี เ ว็ บ ไซ ต์
www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/
disclosures
กองทุนอาจลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของสินทรัพย์ของกองทุน ทัง้ ลงทุนโดยตรงหรือ
โดยอ้อมในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ประเทศ ภูมภิ าค อุตสาหกรรม หรือสกุลเงิน
กองทุนทีล่ งทุน ใบสาคัญแสดงสิทธิ (Warrants) และการลงทุนในตราสารตลาดเงิน
และการถือครองเงินสด (โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขข้อจากัดการลงทุน) กองทุนอาจ
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ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ งหรือบริหารจัดการ
กองทุนให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ (Efficient Portfolio Management)
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการสั ่งซื้อหน่วยลงทุน (Entry Charge)
: ไม่เกิน 1.00% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge)
: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees)
: 0.65% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมรวม (Ongoing Charges)
: 0.84% ต่อปี
Total Expense Ratio (TER)
: 0.84% ต่อปี
หมายเหตุ: กองทุนหลักอาจมีการเปลีย่ นแปลง หรือเพิม่ เติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนได้
ดัชนีเปรียบเทียบ
: MSCI AC World (Net TR) Index
ดัชนีเปรียบเทียบมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานเท่านัน้ ไม่ใช่ Benchmark ของกองทุน
Bloomberg ticker
: SGDWDCA LX
ISIN
: LU0557290854
ดู ข้ อ มู ล กองทุ น หลัก เพิ่ ม เติ ม ได้ ท่ี https://www.schroders.com/en/za/intermediary/fund-centre/global-sustainablegrowth/the-fund/
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลัก
ในกรณีท่กี องทุนลงทุนในตราสารทุนหรือทีเ่ กี่ยวข้องกับตราสารทุน มูลค่าของตราสารทุนอาจลดลงเนื่องจากสภาวะตลาด
ทัวไปที
่
ไ่ ม่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับบริษทั ใดบริษัทหนึ่ง เช่น ภาวะเศรษฐกิจทีต่ กต่า การเปลี่ยนแปลงมุมมองการลงทุนต่อ
รายได้ของบริษัท การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หรืออัตราแลกเปลี่ยน หรือความเชื่อมั ่นของนั กลงทุน โดยทัวไป
่
นอกจากนี้ยงั อาจเกิดจากปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมใดโดยฉพาะ เช่น การขาดแคลนแรงงาน
หรือต้นทุนการผลิตที่เพิม่ ขึ้นและสภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ซึ่งทัวไปตราสารทุ
่
นจะมีความผันผวนของราคา
มากกว่าตราสารหนี้
ความเสีย่ งจากความยั ่งยืน (Sustainability Risks)
ผูจ้ ดั การกองทุนคานึงถึงความเสีย่ งด้านความยั ่งยืนในการบริหารจัดการกองทุน ความเสีย่ งด้านความยั ่งยืนคือ เหตุการณ์
หรือเงือ่ นไขด้านสภาวะด้านสิง่ แวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาล ทีห่ ากเกิดขึน้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบกับมูลค่าของ
การลงทุนและผลตอบแทนของกองทุน ตัวอย่างของความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ แนวโน้ มที่จะเกิดน้ าท่ วมเพิ่มขึ้น
เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและการเพิม่ ขึน้ ของระดับน้ าทะเล อุทกภัยอาจส่งผลกระทบต่อผูอ้ อกหลักทรัพย์
หลายราย เช่น บริษัทอสังหาริมทรัพย์ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าการลงทุนในบริษัทเหล่านัน้ ตัวอย่างของ
ความเสีย่ งทางสังคม ได้แก่ แนวปฏิบตั กิ ารทางานทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น การใช้แรงงานเด็ก บริษทั ทีม่ แี นวปฏิบตั ดิ งั กล่าว หรือ
มีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ท่ีมพี ฤติกรรมเช่นนัน้ อาจละเมิดกฎหมายที่บงั คับใช้และ/หรืออาจถูกมองในแง่ลบจากตลาด
ตัวอย่างของความเสีย่ งด้านธรรมาภิบาลคือความจาเป็ นในการยอมรับความหลากหลายทางเพศ หากการรายงานของบริษทั
ระบุว่าไม่มคี วามหลากหลาย หรือมีการรายงานข่าวเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ภิ ายในธุรกิจโดยพิจารณาจากเพศสภาพ อาจ
ส่งผลเสียต่อความเชื่อมั ่นในตลาดที่เกี่ยวกับบริษัทและส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท นอกจากนี้ยงั มีความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบใหม่ ภาษี หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อแนวปฏิบตั ทิ ย่ี ั ่งยืน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อผูอ้ อกในการปรับตัวให้เข้ากับข้อกาหนดใหม่
กองทุนบางกองทุนมีวตั ถุประสงค์เพื่อการลงทุนอย่างยั ่งยืน และ/หรือมีลกั ษณะด้านสิง่ แวดล้อมและ/หรือสังคม โดยใช้เกณฑ์
ความยั ่งยืนในการเลือกหลักทรัพย์ท่จี ะลงทุนซึ่งเลือกโดยผูจ้ ดั การกองทุน กองทุนอาจมีการจากัดความเสีย่ งต่อบางบริษัท
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อุตสาหกรรม หรือภาคส่วน และอาจละทิง้ โอกาสในการลงทุนบางอย่าง หรือจาหน่ายการถือครองบางส่วนทีไ่ ม่สอดคล้องกับ
เกณฑ์ความยั ่งยืน ผูล้ งทุนอาจมีมุมมองทีแ่ ตกต่างกันเกีย่ วกับสิง่ ทีก่ ่อให้เกิดการลงทุนอย่างยั ่งยืน ทาให้กองทุนอาจลงทุนใน
บริษัทที่ไม่สะท้อนความเชื่อและค่านิยมของผูล้ งทุนรายใดรายหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การมีส่วนร่วมกับบริษัทนัน้ เพื่อปรับปรุง
แง่มุมบางประการของแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นสิง่ แวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาล
กรอบการกากับดูแลทีใ่ ช้กบั ผลิตภัณฑ์ท่ยี ั ่งยืนและการลงทุนอย่างยั ่งยืนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุน้ี ลักษณะการ
ลงทุนที่ย ั ่งยืนของกองทุนหนึ่งๆ และการอธิบายต่อผู้ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อกาหนดใหม่หรือแนวทางการกากับดูแลทีบ่ งั คับใช้
ความเสีย่ งเฉพาะ (Specific Risks)
ตามนโยบายการลงทุน เกี่ยวกับข้อกาหนดในการลงทุน 2 ใน 3 ของทรัพ ย์สินในกรณี ท่ีสภาวะตลาดปกติ ซึ่งกองทุน มี
ลักษณะด้านสิง่ แวดล้อมและ/หรือสังคม การทีก่ องทุนมีลกั ษณะเฉพาะเหล่านี้อาจได้รบั ความเสีย่ งในการจากัดการลงทุนต่อ
บางบริษัท อุตสาหกรรม หรือภาคส่วน และกองทุนอาจละทิ้งโอกาสในการลงทุนบางอย่าง หรือจาหน่ ายการถือครองบาง
ประเภททีไ่ ม่สอดคล้องกับเกณฑ์ความยั ่งยืนทีผ่ จู้ ดั การกองทุนกาหนดไว้ นักลงทุนอาจมีมุมมองทีแ่ ตกต่างกันเกี่ยวกับสิง่ ที่
ก่อให้เกิดการลงทุนอย่างยั ่งยืน ทาให้กองทุนอาจลงทุนในบริษทั ที่ไม่สะท้อนความเชื่อและค่านิยมของนักลงทุนรายใดราย
หนึ่งโดยเฉพาะ
ข้อความในส่วนกองทุนหลักได้ถูกเลือกมาเฉพาะส่วนที่สาคัญซึ่งแปลมาจากฉบับ ภาษาอังกฤษ ดังนัน้ กรณีท่มี คี วามไม่
สอดคล้องหรือแตกต่างกับทางต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถอื ตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิม่ เติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก
ได้ หรือในกรณีทก่ี องทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ หรือมีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษทั จั ดการเห็น
ว่าไม่ ส่งผลกระทบอย่ างมีนั ย สาคัญ บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิท่ีจะแก้ไ ข/เพิ่ม เติม /เปลี่ย นแปลงให้สอดคล้อ งกับ การ
เปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบ
ตามที่ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี้ หากข้อมูลที่มกี ารแก้ไขไม่มผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ บริษทั จัดการจะทา
การแก้ไขข้อมูลและแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบทางหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ และเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
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
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) ไม่ลงทุน
ส่วนที่ 8 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย private equity เป็ นไปตามประกาศ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG
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3.13.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนต่างประเทศ
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities) เป็ นไปตามประกาศ
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) ไม่ลงทุน
ส่วนที่ 8 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย private equity เป็ นไปตามประกาศ
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม :
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้อ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (Single Entity Limit) เป็ นไปตามประกาศ
และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจ การ (group limit) เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่
เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) เป็ นไปตามประกาศ และกรณีท่กี าร
ลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็ นไปตาม
ประกาศ และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนขาดคุณสมบัตหิ รือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน เป็ นไป
ตามประกาศ และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 6 : การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน เป็ นไป
ตามประกาศ และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
4. การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มี
4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน:
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
- ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- สิทธิทจ่ี ะได้รบั เงินปั นผล
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพือ่ การออม (SSF)
4.3 รายละเอียดเพิม่ เติม
กองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 8 ชนิด ได้แก่
ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GESG-A) :
เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่ อ้ งการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
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ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GESG-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 GESG-R) : (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ และไม่ตอ้ งเสียภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตนิ นั ้
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GESG-I) : (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน/บุคคลธรรมดา ทีต่ อ้ งการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกาหนดขัน้ ต่าในการลงทุนสูงกว่าหน่วย
ลงทุนชนิดอื่น
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GESG-C) : (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิ ุคคล/สถาบันทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด อาทิ ผูล้ งทุนกลุ่มกองทุนสารอง
เลีย้ งชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ผูล้ งทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน
(Unit Linked) กองทุนรวมของบริษทั จัดการอื่น การลงทุนจากนิตบิ ุคคล/สถาบันทีม่ กี ารให้บริการบริหารพอร์ตการ
ลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model รวมถึงผูล้ งทุนกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ ในอนาคต
เป็ นต้น โดยเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จาก
การลงทุน (Total return)
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชื่อย่อ PRINCIPAL GESG-X) : (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่
บริษทั จัดการประกาศเพิม่ เติมในอนาคต โดยเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital
Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อย่อ PRINCIPAL GESG-E) : (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทีท่ ารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ทีต่ ้องการรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุ น (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์ จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นกาหนดให้
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
ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ PRINCIPAL GESG-SSF) : (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่ วย
ลงทุนนี้สามารถนาไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงือ่ นไขทีก่ รมสรรพากรและ/หรือหน่ วยงานของทางการประกาศกาหนด รวมถึงผูล้ งทุนทีค่ าดหวังรับผลตอบแทน
จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติมผูล้ งทุนเพื่อลงทุนในชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม ชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์และชนิดผูล้ งทุนพิเศษ รวมถึงชนิดผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคตได้ โดยบริษทั
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของ
บริษทั จัดการให้ทราบ ทัง้ นี้ ยกเว้นกรณีการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก (IPO) หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ดังกล่าว บริษทั จัดการจะประกาศแจ้งให้ทราบโดยพลัน
ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่ วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกาหนด
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่ วยลงทุนชนิดทีย่ งั ไม่ได้
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เปิ ดให้บริการ เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่ วยลงทุน และคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ น
สาคัญ โดยบริษัทจัดการจะติด ประกาศรายละเอียดการให้บริก ารดังกล่ าว ล่ว งหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ก่อ นวัน
เปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ใน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ ทัง้ นี้ ยกเว้นกรณีการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก (IPO) หากมีการเปลี่ยนแปลงเงือ่ นไขดังกล่าว บริษทั จัดการจะประกาศแจ้งให้ทราบโดย
พลัน
ทัง้ นี้ หากกฏหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับ กองทุ นรวมเพื่อ การออม/หน่ วยลงทุน ชนิด เพื่อการออม มีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ย วกับ เงื่อ นไขทางภาษี หรือ มีก ารประกาศที่เกี่ย วข้องประกาศก าหนดเพิ่ม เติม หรือ
เปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขโครงการให้สอดคล้องกับ การเปลี่ย นแปลงดัง กล่าว โดย
คานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่ ว ยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถอื หน่ วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- Internet
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.
7. การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- Internet
วิธกี ารอื่นๆเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
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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
ชนิดเพื่อการออม
: 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 ริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหรือสามารถส่ง
คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยังบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ส าหรับ หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด เพื่ อ การออม ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถท าการขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ได้
ทุกวันทาการ ในเวลาทาการ โดยในการขายคืนหน่ วยลงทุนบริษทั จัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการ
ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตามวิธเี ข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลาดับรายการ ตามวันและเวลาทีป่ รากฏ
ในระบบนายทะเบียน ทัง้ นี้ การขายคืนหน่ วยลงทุน อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนต้องชาระคืนสิ ท ธิ
ประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีหน้าทีต่ อ้ งศึกษา และปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดในกฎหมายภาษี
อากร
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 ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
• หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
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หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
วันเวลารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา
เริม่ ทาการถึงเวลา 15.00 น.
ทัง้ นี้ ในกรณีมเี หตุสุดวิสยั หากวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็ นวันทีไ่ ม่สามารถทารายการขาย
คืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื่อนเป็ นวันทาการถัดไป โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และ
คานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
ทัง้ นี้ บริษัท จัดการกาหนดให้ว นั ท าการซื้อ ขายหน่ วยลงทุน เป็ นวัน ท าการของธนาคารพาณิ ช ย์ไทย
และวันทาการของประเทศของกองทุนหลัก และวันทาการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี)
และวันทาการทีบ่ ริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่า ซื้อขายหน่ วยลงทุนจากกองทุนหลัก
(ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะประกาศวันทีเ่ ป็ นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิ ดประกาศ ณ
สานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั
จัดการ
ราคารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่ วยลงทุ น สามารถสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุ น ได้ตามราคารับ ซื้อคืน หน่ วยลงทุ น ณ สิ้นวันท าการ
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ (ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนหมายถึง มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้เพื่อคานวณราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการรับซื้อคืนนัน้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์(ถ้ามี) ) โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุนต้องสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไม่
ต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
การชาระค่ารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุน
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่ วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวม
วันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
และหรือ กรณีตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน คืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุ น”
“การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน” และ “การหยุดรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยบริษทั จัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะในนาม
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือโดยนาเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถอื หน่ วยลงทุนตามที่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
โดยในกรณีท่ชี 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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ในกรณี ท่ไี ม่มีรายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมหรือกรณี อ่ืนใดที่บริษัทจัดการไม่สามารถ
ชาระเงินให้ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนตามวิธีการในคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุน รวมของผู้สั ่งขายคืนได้ บริษัท
จัด การขอสงวนสิท ธิท่ีจ ะพิจ ารณาช าระค่ าขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ าวด้ว 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
ชนิดเพื่อการออม
: ไม่มี
หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :
1. กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตไิ ม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการ
ดาเนินงานสิน้ สุดตามช่วงเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร จากกาไรสะสม หรือกาไรสุทธิในงวด
บัญชีทจ่ี ะจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตแิ ล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตจิ ะขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
7.4.2.1 วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1. บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้ตกลงสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนและมอบหมาย
ให้บริษทั จัดการดาเนินการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผูถ้ 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 ว ยลงทุนให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนจากการจ่ายเงิน
ปั นผลของหลักทรัพย์ท่กี องทุนไปลงทุน หรือจากรายได้จากการลงทุนสุทธิบวก/หัก
กาไรหรือขาดทุนสุทธิทเ่ี กิดขึน้ (ถ้ามี) โดยการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตดิ งั กล่าว
จะไม่เกินจานวนเงินสดทีก่ องทุนทีม่ อี ยู่ ณ ขณะนัน้
บริษัท จัดการจะดาเนิ น การรับ ซื้อคืนหน่ วยลงทุ น อัต โนมัติให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ที่มี
รายชื่ออยู่ตามหลักฐานทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนตาม
สัดส่วนจานวนหน่ วยลงทุนทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนถือต่อจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้
แล้วทัง้ หมด โดยบริษทั จัดการจะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้เมื่อสิน้ วันทาการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิ ป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่ วยลงทุนอาจไม่ ได้รบั เงินตามมูลค่าหน่ วยลงทุนอันเนื่องมาจากมูลค่า
หน่วยลงทุนนัน้ อาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กิดขึน้
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จริงจากการดาเนินงานดังกล่าว เป็ นต้น โดยบริษทั จัดการจะนาเงินค่ารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัตดิ งั กล่าว ไปซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐ
ระยะสัน้ โดยจานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
ที่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น จะได้ ร ับ จะค านวณโดยราคาหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เปิ ด
พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ ภายใน 5 วันทาการนับถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการ
ดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ในวันทารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตกิ องทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีย่ งั มิได้เปิ ด
บัญชีกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ บริษทั จัดการจะดาเนินการเปิ ด
บัญชีกองทุนดังกล่าวให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ โดยถือว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนได้ให้
ความยินยอมในการดาเนินการดังกล่าวแล้ว
3. บริษทั จัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุ น อัต โนมัติ นั น้ หรือ ภายในวัน ท าการถัด จากวัน ที่เสร็จ สิ้น การค านวณมู ลค่ า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุ น ราคาขายหน่ วยลงทุ น และราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน
4. บริษทั จัดการจะใช้รายชื่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ณ วันทาการ
ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยจะปิ ดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่วย
ลงทุ น สาหรับ การรับ ซื้อคืน หน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่าวในวัน ท าการขายคืน หน่ ว ยลงทุ น
อัตโนมัติ
7.4.2.2 เอกสารประกอบการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจดาเนินการดังต่อไปนี้ได้ หากได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการ
กรณีผถู้ อื หน่ วยลงทุนประสงค์ท่ีจะขอให้บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจ่ายเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน ให้กบั บุคคลอื่นทีไ่ ม่ใช่ผถู้ อื หน่วยลงทุน หรือกองทุนอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการตามที่กาหนด ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์
ดังกล่าวใน “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน” หรือเอกสารอื่น
ทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด เมื่อบริษัทจัดการได้ดาเนินการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
หรือเงินที่ได้เมื่อเป็ นไปตามเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ ตามวิธกี ารและ
บุคคลทีผ่ ูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์แล้ว 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 วยลงทุนให้ถอื ว่าตนได้รบั 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 หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้
เป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีทข่ี อให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนโดยการนาเงิน
เข้าบัญชี)
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณีบุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้
เป็ นนิตบิ ุคคล
สาเนาหนั งสือรับรองกระทรวงพาณิ ชย์/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุ คคล และ
หนังสือ บริคณฑ์สนธิ ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีทข่ี อให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนโดยการนาเงิน
เข้าบัญชี)
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
บริษทั จัดการสงวนสิทธิทจ่ี ะดาเนินการหรือไม่ดาเนินการตามหนังสือแสดงเจตจานงการ
จ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ซึ่งผู้ถือหน่ วย
ลงทุนได้มอบไว้กบั บริษทั จัดการแล้วได้ หากเกิดกรณีท่บี ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่า
การด าเนิ น การตามหนั ง สือ แสดงเจตจ านงการจ่ า ยเงิ น ค่ า ขายคืน หน่ ว ยลงทุ น หรือ
เอกสารอื่นใดดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม หรืออาจ
ทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งในการทาธุรกรรมทีเ่ กี่ยวกับการฟอก
เงิน หรือ ชื่อ เสีย งของบริษัท จัด การหรือ กองทุ น หรือ เพื่อ ให้เป็ น ไปตามกฎหมายที่
เกี่ย วข้อ งรวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) หรือ เพื่อ ให้เป็ น ไปตามค าสั ่งหรือ การ
ตีความหรือการให้ความเห็นของหน่ วยงานผูม้ อี านาจ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนทราบก่อนการดาเนินการหรือไม่ดาเนินการดังกล่าว และให้ถอื ว่าการดาเนินการ
ดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุนด้วยแล้ว โดยไม่ถอื ว่าบริษัทจัดการ
ดาเนิ น การผิด ไปจากโครงการแต่อ ย่ างใด และไม่ ถือเป็ น การแก้ไ ขรายละเอียดของ
โครงการ ทัง้ นี้ ห ากไม่ มีค าสั ่งห้ามหรือ ข้อ ห้ามใดๆ บริษัท จัด การสามารถพิจ ารณา
จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนแทนได้
7.4.3 เงือ่ นไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7.4.3.1. คาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ 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 ท่ผี ู้ถือหน่ วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนโดยมีจานวนหน่ วยลงทุนหรือ
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) บริษั ท
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จัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประสงค์ท่จี ะขายคืนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดตามจานวนที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่ า
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ีทาการทุ กแห่งของบริษัทจัด การและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของ
บริษทั จัดการ
1.4.3.2. บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคืนสมบูรณ์
แล้ว ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการขายคืนหน่วยลงทุน
ของคาสั ่งขายคืนนัน้ ๆ
7.4.3.3. ในกรณีท่ีกองทุ นไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้
และผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่สั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนตกลงที่จะรับชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
เป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน บริษทั จัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ดังกล่ าวเป็ น หลัก ทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์ สิน อื่น ทัง้ นี้ เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารที่
สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมกาหนด
7.4.3.4. ผู้ถือหน่ วยลงทุ นอาจยกเลิกคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ นได้ ภายในวันสุดท้ายในการรับ
เอกสารแสดงความจานงในการขายคืนหน่ วยลงทุน และต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากบริษทั
จัดการ
7.4.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน ให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนภายใน 5 วัน
ทาการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่ วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ
สุ ท ธิ มู ลค่ า หน่ ว ยลงทุ น ราคาขายหน่ ว ยลงทุ น และราคารับ ซื้อ คืน หน่ วยลงทุ น หรือ โดยให้
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการนาส่ง หรือ กรณีตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการ
ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วย
ลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบ
อื่นที่สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญ าต โดยบริษัท จัดการจะติดประกาศรายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ 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 ที่ทท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผูส้ 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 ประกาศรายละเอีย ดการ
ให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ
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3.

4.

5.
6.

และ ณ สถานที่ติด ต่ อ ของผู้สนั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อ คืน ที่ใช้ใ นการรับ 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
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทาการ
ขายคืน หน่ ว ยลงทุ น เพื่ อ ความเหมาะสม หรือ เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก องทุ น โดยรวม หรือ
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 อื หน่ วย
ลงทุนเป็ นสาคัญ
กรณีผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนส่งคาสั ่งขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่
สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และบริษทั จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยัน
ข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่ดาเนินการขายคืนหน่ วยลงทุน
ดังกล่าว
ทัง้ นี้ ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสั ่งขายคืน ตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้
บริษทั จัดการภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่มกี ารส่งคาสั ่งขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบริษัท
จัดการได้ดาเนินการตามคาสัง่ ขายคืนทางโทรสารของผู้สั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนแล้ว หาก
ข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษทั จัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัท
จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่ไม่มยี อดคงเหลือโดย
ไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
บริษทั จัดการจะไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
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7. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมจาป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนให้แตกต่างจากทีก่ าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็ นการ
ชัวคราว
่
อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่
สานั ก งานกาหนดซึ่งส่งผลกระทบต่ อการซื้อขายทรัพ ย์สินที่กองทุ น รวมไปลงทุ น บริษัท
จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าที่มีความจาเป็ 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 ทาการรับ ซื้อคืน หน่ วยลงทุนเป็ นวันท าการของธนาคารพาณิ ชย์ไทย และวัน
ทาการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที่บริษัทจัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับ
ชาระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ท่ลี งทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุ นในต่างประเทศของกองทุน
(ถ้ามี)
7.7 การขายคืนหน่วยลงทุน: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม:
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ต้องชาระคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีหน้าทีต่ อ้ งศึกษาและปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมายภาษีอากร
7.9. รายละเอียดเพิม่ เติม:
1 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7
วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
2 บริษัทจัดการจะไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตาม
คาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวน
สิทธิในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทาการการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและ
เวลาทาการการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ก่อนวัน เปลี่ยนแปลง ที่ท่ที าการทุ กแห่งของบริษัท
จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน และ/หรือเว็ป
ไซต์ของบริษัทจัดการเว้นแต่กรณีท่เี กิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการ
จะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที ทัง้ นี้ จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน:
8.1. ช่องทางการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน:
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- วิธกี ารอื่นๆเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
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8.2 รายละเอียดการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเพิม่ เติม:
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
9. การชาระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิ น :
9.1 บริษัทจัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพ ย์ห รือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
โดยเป็ น ไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพ 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 หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการจัดตัง้ และจัดการกองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562
9.3 หลักเกณฑ์การจัดสรรหลักทรัพย์
9.3.1 ในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ เพื่อชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มกี ารดาเนินการที่เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็ นธรรม ต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
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 และจัดสรร
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ให้เป็ นไปตามสัดส่วน (%) การถือหน่ วยลงทุนที่ขายคืนหน่ วยลงทุน ณ วันที่ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาปั ดจานวนหุ้น/จานวนหน่ วยของตราสารภายที่คานวณได้จากการจัดสรรให้เป็ นจานวน
เต็มตามขนาดมาตรฐานการซื้อ-ขายตามความเหมาะสม
- ในกรณี ท่ีมขี ้อจากัดในการจัดสรรหลักทรัพ ย์หรือ ทรัพ ย์สิน เช่น กรณี ท่ี ผู้ออกตราสารมีการกาหนดเงื่อนไขที่ไม่
อนุ ญาตให้กองทุนแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่กองทุนถืออยู่ทงั ้ หมดที่ออกโดยผู้ออกตราสารรายนัน้ ได้ หรือใน
กรณีท่ีการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ใดๆมีแนวโน้ มส่งผลให้คุณ สมบัติด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ ภายหลังการจัดสรรลดลงอย่างมีนัยสาคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิในการใช้ดุลยพินิจในการจัดสรร
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการพิจารณาว่าเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็ นธรรม ต่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย
9.3.2 ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการจะชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน บริษทั จัดการจะ
ดาเนินการจัดสรรหลักทรัพย์ตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นที่จะนามาชาระเป็ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงิน
ให้แก่ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุน โดยคานวณจากมูลค่ายุตธิ รรมทีบ่ ริษทั จัดการใช้ในการคานวณราคาหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อื่นนัน้ ณ วันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุน และจัดสรรหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตามหลักการจัดสรร
ตามข้อ 9.3.1 และหากมีส่วนต่างจะชาระเป็ น เงินสด โดยมีวธิ กี ารคานวณ ดังนี้
(ก) คานวณจานวนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนทีก่ องทุนต้องชาระให้แก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน และสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุนทีข่ ายคืนหน่วยลงทุน
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(ข) คานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื่อพิจารณาว่าหลักทรัพย์
แต่ละตัวคิดเป็ นสัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทัง้ หมด
(ค) จัด สรรหลัก ทรัพ ย์ให้แ ก่ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ตามสัด ส่ ว นการถือ หน่ วยลงทุ น ที่ข ายคืน หน่ ว ยลงทุ น ซึ่ง
พิจารณาจากหลักการจัดสรรตามข้อ 9.3.1
(2) บริษทั จัดการจะดาเนินการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน โดยในกรณีทม่ี ูลค่าของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นที่จะจัดสรรให้แ ก่ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนมีมูลค่ าน้อยกว่าจานวนเงินที่ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนจะ
ได้รบั จากการขายคืนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดสรรหลักทรัพ ย์ท่คี านวณได้ตามข้อ 9.3.2 (1) ให้แก่
ผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุน และจะทาการชาระส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็ นเงินสดให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนในกรณี
ที่กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอต่อการชาระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะทาการชาระ
ส่วนต่างให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนเมื่อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิน้ วันทาการใดถัดจากวันนัน้ ทัง้ นี้บริษทั
จัดการจะยึดหลักให้มกี ารดาเนินการทีเ่ หมาะสม เกิดประโยชน์สงู สุด และเป็ นธรรม ต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมทุกรายเป็ นสาคัญ
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับจานวนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนทีผ่ ูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนพึงได้รบั
หักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นทีต่ อ้ งการจัดสรรให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(3) กรณีท่มี ผี ู้ขายคืนหน่ วยลงทุนทีร่ บั ค่าขายคืนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินมากกว่ า
1 ราย บริษทั จัดการจะดาเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ตามวิธกี ารทีก่ าหนดในข้อ 9.3.2 (1)
(4) กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามข้อ 9.3.2 (2) ให้แก่ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนทีร่ บั ค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุ นด้วยหลักทรัพ ย์หรือทรัพ ย์สนิ อื่นแทนเงินที่มีจานวนผู้ขายคืนหน่ วยลงทุ นดังกล่าวมากกว่า 1 ราย
บริษทั จัดการจะดาเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้แก่ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุนทีม่ มี ลู ค่าขายคืนหน่วยลงทุน
น้อยที่สุดก่อนตามลาดับ ทัง้ นี้บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มกี ารดาเนินการที่เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด
และเป็ นธรรม ต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็ นสาคัญ
9.3.3 วิธกี ารส่งมอบ
บริษัท จัด การจะด าเนิ น การส่ งมอบหลัก ทรัพ ย์ไปยัง บัญ ชีท่ีผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น เปิ ด ไว้กับ บริษัท ศู น ย์ร ับ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ หรือตัวแทนเก็บรักษา
ทรัพย์สนิ ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือผูร้ กั ษาทรัพย์สนิ หรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน โดยในส่วนทีเ่ ป็ นเงินนัน้
บริษทั จัดการจะดาเนินการโอนเข้าบัญชีรบั ชาระค่าขายคืนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนให้ไว้กบั บริษทั จัดการ
โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประเภทกองทุนสารองเลี้ยงชีพในวัน
เดียวกับการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเงินให้กบั ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนรายอื่นทีๆ่ ส่งคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน
ในวันเดียวกัน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะยึดหลักให้มกี ารดาเนินการทีเ่ หมาะสมเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
10.1 บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีทก่ี าหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัท จัด การกองทุ น รวมพิจ ารณาแล้ว มีค วามเชื่อ โดยสุ จ ริต และสมเหตุ ส มผลว่ า เป็ น กรณี ท่ีเข้า เหตุ
ดังต่อไปนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุท่ที าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลา
ปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
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(2) มีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน บริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รับซื้อคืนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.5
ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีคาสั ่งขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษัทจัดการพบว่า ราคารับ ซื้อคืนหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื้อคืนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนทีถ่ กู ต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตรา
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
10.2 การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนตาม 10.1 ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนมีคาสั ่งขาย
คืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่มคี าสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืน
หน่ วยลงทุ น ตลอดจนเปิ ด เผยต่อผู้ถือหน่ วยลงทุ นรายอื่นและผู้ลงทุ นทัว่ ไปให้ท ราบเรื่องดังกล่าวด้วย
วิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และจัดทารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน
และหลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมูลจาก
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการ
อาจมอบหมายให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่ ว ยลงทุ นสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนในช่ วงเวลา
ดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน
ตามลาดับวันทีส่ ่งคาสั ่งขายคืนก่อนหลัง
11. การไม่ขายไม่รบั ซื้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสัง่ :
กองทุนมีเครือ่ งมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้
1. การดาเนินการในกรณีทผ่ี อู้ อกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ หรือตราสารทีล่ งทุนประสบ
ปั ญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ยราคาทีส่ มเหตุสมผล (side pocket)
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ติ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่
มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
2. การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งทีร่ บั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้สงู สุดไม่เกิน 5 วันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าว
จากสานักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้อง
ระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณีใด
กรณีหนึ่งดังนี้
2.1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2.2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
2.3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวม
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อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งทีร่ บั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วย
ลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ติ าม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ทัง้ นี้ การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งทีร่ บั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอ่ืน ให้เป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
เงื่อนไขอื่นๆ
เงือ่ นไขการขายและสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
1. ในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่ขายหน่ วย
ลงทุ นให้กับผู้สั ่งซื้อนัน้ และกรณี ท่ีเป็ นเช็คหรือดราฟต์ บริษัท จัดการจะส่งเช็คหรือดราฟต์นั น้ คืนให้กับผู้สั ่งซื้อ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ทัง้ นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืนดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนที่มีมูลค่าตัง้ แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
3. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้
เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุนบริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะ
ไม่ดาเนินการตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
4. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิทจ่ี ะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน ตามทีบ่ ริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ ท่ี า
การทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่ วย
ลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
6. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ตามที่บริษัท จัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บ ริการดังกล่าว ล่ว งหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ก่ อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท่ีท าการทุ กแห่งของบริษัท จัดการและ ณ
สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการ
7. บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรือวัน และเวลาท าการซื้อ ขาย และ/หรือ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อน
วันและเวลาทาการซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุ นในต่างประเทศ โดย
บริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทท่ี าการทุกแห่ง
ของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน และ/
หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการเว้นแต่กรณีทเ่ี กิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการ
จะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที ทัง้ นี้ จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
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8. กรณีผสู้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนส่งคาสั ่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และ
บริษทั จัดการไม่สามารถให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่ี
จะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
9. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ไม่มยี อดคงเหลือและไม่มกี ารทาธุรกรรม
ใดๆ เป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
10. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะหยุดรับคาสั ่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าชัวคราว
่
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
หรือถาวร ตามที่บริษทั จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดาเนินการทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั
จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และ/หรือเว็ป
ไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งสานักงานก.ล.ต. ภายใน 3 วันท าการนั บจากวันที่ห ยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ น
ดัง กล่ า วเว้น แต่ ก รณี ท่ีเกิ ด จากปั จ จัย ที่ค วบคุ ม ไม่ ไ ด้ หรือ กรณี จ าเป็ นและสมควร บริษั ท จัด การจะแจ้ง การ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที
11. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธการทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้องจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
เป็ นไปตามประกาศ
13. เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่ วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไม่สามารถนาหน่วยลงทุนไปจาหน่าย จ่ายโอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้ ซึง่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
14. การจ่ายเงิ นปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่จ่าย
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: จ่าย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่จ่าย
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่จ่าย
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่จ่าย
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่จ่าย
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ไม่จ่าย
ชนิดเพื่อการออม
: 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
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2. การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ บริษัท จัดการจะถือปฏิบ ัติตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีการที่สานั 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 วยลงทุ นเพื่อการจ่ายเงิน ปั นผล และอัตราเงินปั นผลของ
กองทุน ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมดังต่อไปนี้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่ผูล้ งทุนทัวไปสามารถเข้
่
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 วยลงทุนไม่ ใช้สทิ ธิขอรับ เงิน ปั น ผลจานวนใดภายในอายุความใช้สิท ธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริษัทจัดการจะไม่ นาเงินปั นผลจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ 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
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินร้อยละ
6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินร้อยละ
6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
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ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินร้อยละ
6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินร้อยละ
6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ชนิดเพื่อการออม

: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ไม่เกินร้อยละ
6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทม่ี กี ารรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่ องทุนนี้ไป
ลงทุน บริษทั จัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆให้แก่กองทุนนี้ (ถ้ามี)
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดสะสมมูลค่า

: อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
: อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดเพื่อการออม
: อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ
หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดสะสมมูลค่า
: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
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ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุม่
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดเพื่อการออม

: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

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
: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดเพื่อการออม
: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
มูลค่ าทรัพ ย์สิน สุท ธิท่ใี ช้ในการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่ า ธรรมเนี ย มนายทะเบี ย น หมายถึ ง มู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิน ทัง้ สิ้ น หัก ด้ ว ยมู ล ค่ า หนี้ สิน ทัง้ สิ้น ยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันทีค่ านวณ
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15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน :
ไม่มี
รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษัทจัด การอาจแต่งตัง้ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุ น ให้เป็ น ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัท
จัดการหรือ กองทุน เพื่อให้คาแนะนาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุ นและการบริห ารจัดการ
กองทุ น เพื่อให้บ ริห ารจัดการกองทุ น เป็ น ไปอย่างมีป ระสิท ธิภ าพและก่อ ให้เกิด ประโยชน์ สูงสุ ด ที่
ปรึกษาการลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการอาจจะแต่งตัง้ ขึน้ ดังกล่าวนัน้ จะไม่มอี านาจควบคุมการดาเนินงานของ
บริษั ท จัด การแต่ อ ย่ า งใด โดยเมื่อ บริษั ท จัด การแต่ ง ตัง้ ที่ป รึก ษาการลงทุ น แล้ว บริษั ท จัด การจะ
ดาเนินการแจ้งชื่อทีป่ รึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป ทัง้ นี้บริษทั
จัดการขอสงวนสิทธิในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุนโดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
1. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดตัง้ กองทุน เช่ น ค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่า ยในการดาเนินการขอ
อนุมตั จิ ดั ตัง้ และจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม หรือ
ค่าธรรมเนียมการเพิม่ เงินทุนจดทะเบียน เป็ นต้น ตามทีจ่ ่ายจริง
2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่ ่ายจริง
3. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่ วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัด
สัมมนาเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสัญญาต่างๆ อันเกีย่ วเนื่อง
กับกองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 1.07
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิถวั เฉลีย่ ในรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี กิดค่าใช้จ่ายนัน้
4. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการดาเนินงานและบริหารกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริงเช่น
4.1 ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วเนื่ องกั บ การลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์ แ ละทรัพ ย์ สิ น ของกองทุ น เช่ น
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการ
โอนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการ
เบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพ ย์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การใช้บริการของสถาบันการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายอื่นใดทีท่ าให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สนิ นัน้ ได้
4.2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทาบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการลงบัญชีกองทุน หรือการจัดทารายงานที่
เกีย่ วข้อง
4.3 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการขายและหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าจัดทา ค่าผลิต และ
นาส่งคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม เอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
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5.
6.

คาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุ น ใบยื น ยัน ใบเสร็ จ รับ เงิน ใบก ากั บ ภาษี (ถ้ า มี ) รายงานการถื อ หน่ ว ยลงทุ น
แบบฟอร์ม รายงาน หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดทาและผลิตเอกสารดังกล่าวเป็ นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่าย
ในการรับชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิธกี ารซื้อขายหน่ วยลงทุนที่บริษทั จัดการเปิ ด
ให้บริการแก่ผลู้ งทุน
4.4 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอ
มติ สรุปมติ และตรวจสอบมติผูถ้ อื หน่ วยลงทุน การจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน การแจ้งผู้
ถือหน่วยลงทุน การประกาศหนังสือพิมพ์
4.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทา ผลิต และนาส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกาหนด เช่น
หนังสือชีช้ วน รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานเกีย่ วกับ
ข้อ มูล การจัด การกองทุ น รวม เพื่อ น าส่ งแก่ สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น และหรือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบบัญ ชี และผู้เกี่ยวข้อ งอื่น ๆ ของ
กองทุน
4.6 ค่าใช้จ่ ายในการแปลเอกสารที่เกี่ย วข้อ งกับ การบริห ารจัด การและการดาเนิ น งานของ
กองทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ
4.7 ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้จ่ า ยที่เกิ ด จากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมกาหนด เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศจ่ายเงิน
ปั นผล เป็ นต้น
4.8 ค่ า ใช้จ่ า ยที่เกี่ย วข้อ งกับ การช าระหนี้ ด้ว ยทรัพ ย์ สิน อื่น เช่ น ค่ า ใช้จ่ า ยในการบริห าร
ทรัพย์สนิ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่น
ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิ รรม สัญญา ค่าบริการทางกฎหมายเพื่อ
รัก ษาสิท ธิห รือ เพื่อ ติด ตามหนี้ สิน หรือประโยชน์ อ่ืน ใดของกองทุ น ค่ าธรรมเนี ย มศาล
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจานา จานอง ปลดจานา จานอง ประเมินราคา
ค่าภาษีอากร ประกันภัย
4.9 ค่าธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ ายในการใช้บ ริก ารธนาคาร สถาบัน การเงิน หรือ ผู้ให้บ ริก าร
ภายนอกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสัญญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สัญญา
แต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่าย
4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการติดตามทวงถามหนี้สนิ ของ
กองทุน
4.12 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรืออ้างอิงดัชนี หลักทรัพย์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือ
เครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ของผูค้ านวณและประกาศดัชนี (Index
Provider)
ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณี ยากร ค่ าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศ
หนังสือพิมพ์ ค่าเดินทาง ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุน และชาระบัญชีกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบ
บัญ ชีเมื่อ เลิก กองทุ น ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ในระหว่ า งการช าระบัญ ชีก องทุ น
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ค่าใช้จ่ายในการชาระเงิน หรือทรัพย์สนิ อื่นให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ กิด
จากการทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สนิ หรือไม่นาเช็คไปขึน้ เงินจากธนาคาร เช่น
ค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามทีจ่ ่ายจริง
7. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน ตามทีจ่ ่ายจริง
8. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ท่ีเกี่ยวข้องกับ การฟ้ องร้องบริษัท
จัด การให้ ป ฏิบ ัติ ห น้ า ที่ห รือ เรี ย กค่ า สิน ไหมทดแทนความเสีย หายจากบริษั ท จัด การ เพื่ อ
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตามทีจ่ ่ายจริง
9. ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ท่เี กี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกาหนด เช่น การ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
10. ค่าธรรมเนี ยมและค่ าใช้จ่ายต่ าง ๆ ที่เกิดจากการติดต่ อสื่อสารกับผู้ถือหน่ วยลงทุ น เพื่อแจ้ง
ข่าวสารข้อ มู ลตามที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด หรือเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
12. ค่าธรรมเนีย มและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการกู้ ยืม เงิน หรือเข้าท าธุ รกรรมการขายโดยมี
สัญ ญาซื้อ คืน เมื่อบริษัท จัดการมีเหตุ จาเป็ น ต้อ งบริห ารสภาพคล่องของกองทุน เปิ ดเป็ นการ
ชัวคราว
่
ตามทีจ่ ่ายจริง
13. ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูแ้ ละฝึ กอบรมผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อประโยชน์ในการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่ ่ายจริง
14. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ การบริห ารจัดการกองทุ นทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ตามทีจ่ ่ายจริง
15. ค่าธรรมเนี ยมและหรือ ค่าใช้จ่ายสาหรับหน่ วยงานภายนอกในการท าหน้ าที่ติดตามดูแลการ
จัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) หรือทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี)
16. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีเ่ 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
: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
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ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม
: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
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
: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม
: ไม่เกินร้อยละ 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
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดเพื่อการออม

: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
: ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ รีย กเก็ บ จากผู้ สั ง่ ซื้ อ หรือ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ นอัต ราที่ ร 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
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: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
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ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม
: ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
หมายเหตุ
บริษทั จัดการจะหักค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการจะต้อง
ชาระให้กบั กองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง) หรือ หักค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อ
หน่วยลงทุน (กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุ น/ การรับ ซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่า
การซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่ วยลงทุน หรือ
ตามเงื่อ นไขที่บ ริษั ท จัด การอาจก าหนดขึ้น ในอนาคต เพื่อ เป็ น การอ านวยความสะดวก และเป็ น
ประโยชน์ให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ ยกเว้น
กรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก (IPO) หากมีการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขดังกล่าว บริษทั จัดการจะ
ประกาศแจ้งให้ทราบโดยพลัน
สาหรับชนิดเพื่อการออม
บริษทั จัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหาร
ของบริษทั จัดการเอง และสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมของบริษทั จัดการอื่นใน
อัตราที่ไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษทั จัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ และ/หรือเว็บไซต์ของผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
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
ชนิดเพื่อการออม
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG

: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
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ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดเพื่อการออม
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา : ไม่มี
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
1. 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
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม
: 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 จากผู้ลงทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ใน
กรณีท่ผี ลู้ งทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนร้องขอให้บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนดาเนินการ ใด ๆ ให้
เป็ นกรณีพเิ ศษ นอกเหนือจากการดาเนินการตามปกติของบริษทั จัดการหรือนายทะเบียน หรือให้
ดาเนิ น การที่พิ สู จ น์ ไ ด้ว่ า เป็ น ความประสงค์ เฉพาะตัว ของผู้ล งทุ น หรือ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น เช่ น
ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่ นข้อมูลทางทะเบียนใหม่ เช่น หนังสือรับรองสิทธิ หนังสือรับรองการโอน
หน่ ว ยลงทุ น เป็ น ต้น โดยบริษัท จัด การหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุ น จะคิด ค่าธรรมเนี ยมจาก
ผูล้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ตามที่จ่ายจริงหรือตามอัตราที่บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่ วย
ลงทุนกาหนดในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
4. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผู้ลงทุน ตาม
มูลค่าการซื้อหน่ วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่ วย
ลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก
และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุ น ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบ
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ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั
จัดการ
5. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษทั จัดการอาจ
เรียกเก็บ จากผู้ลงทุน แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน อาทิ ผู้ลงทุนที่ทารายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนระหว่าง
กองทุ น และผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ที่ท ารายการสับ เปลี่ย นระหว่ า งชนิ ด หน่ วยลงทุ น ภายใต้ ก องทุ น
เดียวกัน เป็ นต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง ให้ทราบโดยติดประกาศรายละเอียดการดังกล่าวที่ท่ที า
การทุกแห่งของบริษัท จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน หน่ วย
ลงทุ น และ/หรือ เว็ป ไซต์ ข องบริษัท จัด การ โดยบริษัท จัด การจะค านึ ง ถึง ความเป็ น ธรรม (Fair
Treatment) และประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
6. สาหรับชนิดหน่ วยลงทุนสาหรับผูล้ งทุนที่ไม่ได้มถี ิ่นทีอ่ ยู่ในประเทศไทย บริษทั จัดการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่าย
ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในสกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐ หรือสกุลเงินอื่นใดที่บริษทั จัดการอาจประกาศ
เพิม่ เติมในอนาคต
7. ในกรณีทม่ี กี ารรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่ องทุนนี้ไปลงทุน บริษทั
จัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆ ให้แก่กองทุนนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)
15.4. วิธกี ารคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
1. การคานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้สั ่งซื้อหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน และ หัวข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
2. การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน จะคานวณเป็ นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 10 วันทาการถัดจากวันสิน้ เดือน
หรือตามระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุนในหัวข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชี
บริษทั จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้ จานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลีย่ เท่ากันทุกวันตาม
ระยะเวลาทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้ นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ น ไปตามมาตรฐานการ
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 วามประสงค์ จะลดค่า ธรรมเนี ย มหรือค่ าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุ ไว้ใน
โครงการและได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบ
อย่างทัวถึ
่ งภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มกี ารลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่ าว ทัง้ นี้ การเปิ ดเผย
ข้อมูลต้องกระทาโดยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่
ข้อมูลไว้บนเว็บ ไซต์ของบริษัท จัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่ วยลงทุนทุกแห่งของ
บริษทั จัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถอื ว่าสานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไข
เพิม่ เติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
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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
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุ นรวม และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่ วยลงทุนทุกแห่งของบริษัท
จัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
2.1 ในกรณีทก่ี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ไม่เกินกว่ าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้
2.2 ในกรณี ท่กี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่า ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทาการ
ดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นั บแต่ วนั ที่บ ริษัท จัดการกองทุ น 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 ขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูง
ดังกล่าว บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้กบั กรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั มติพเิ ศษ”
ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงตามข้อ 2 (2.2) ให้บริษทั จัดการแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15
วันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
15.6. หมายเหตุ:
1. การคานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่ าธรรมเนียมที่เรีย กเก็บจากผู้สั ่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน และ หัวข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ 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 ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้ นี้ การตัดค่าใช้จ่ ายดังกล่าวจะเป็ 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 ล ค่ า ทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิข องกองทุ น รวมตามหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารที่ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด และตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุน
กาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG
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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 งทุนกลุ่ม
1.7 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
1.8 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
1.9 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลู ค่าไม่เท่ากัน
มูลค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิข องแต่ ละชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น รวมกัน จะเท่ ากับ มู ล ค่ 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 สิน 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 ธิและมูลค่ าหน่ ว ยลงทุ น ที่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็ น เกณฑ์ ในการค านวณมูลค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบาท
ทัง้ นี้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิใช้อตั ราแลกเปลีย่ นทีอ่ า้ งอิง
จากแหล่งอื่น ภายใต้ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ เช่น อัต ราแลกเปลี่ยนจาก 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
รายการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ และรายการเงินปั นผลทีจ่ ่ายให้แก่ผถู้ อื
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็ นต้น) และคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดที่คานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ ากว่าศูนย์ การปั นส่วน
รายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็ นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG
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ตัวอย่างการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที่ 1
มูลค่ าทรัพ ย์สิน ที่จ าหน่ ายได้แล้ ว ทัง้ หมด 300,000 บาท มูลค่ า ที่ต ราไว้ต่ อ หน่ ว ย 10 บาท แบ่ งเป็ น 1.ชนิ ด สะสมมูลค่ า 300,000 บาท
2.ชนิ ดจ่ายปั นผล (ยังไม่ เปิ ดบริก าร) 3.ชนิ ดขายคืน หน่ วยลงทุ นอัต โนมัติ (ยังไม่เปิ ดบริการ) 4.ชนิด ผู้ลงทุน สถาบัน (ยังไม่เปิ ดบริการ)
5.ชนิ ด ผู้ลงทุ น กลุ่ ม (ยัง ไม่ เปิ ด บริก าร) 6.ชนิ ด ผู้ลงทุ น พิเศษ (ยังไม่ เปิ ด บริก าร) 7.ชนิ ด ช่ อ งทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (ยัง ไม่ เปิ ด ให้บ ริก าร)
8.ชนิ ดเพื่อการออม (ยังไม่เปิ ดให้บ ริก าร) และสมมติมีผลประโยชน์ ในวัน แรก 15,000 บาท และมีย อดซื้อ หน่ วยลงทุ นชนิ ด สะสมมูลค่ า
500,000 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท
กองทุนรวม

ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปั นผล

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัต ิ

(ยังไม่เปิ ดบริก าร )

ชนิดผู ้ลงทุน
สถาบัน

(ยังไม่เปิ ดบริก าร )

ชนิดผู ้ลงทุน
กลุม
่

(ยังไม่เปิ ดบริก าร )

ชนิดผู ้ลงทุน
พิเศษ

( ยังไม่เปิ ดบริก าร )

ชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

(ยังไม่เปิ ดบริก าร )

ชนิดเพื่อการ
ออม

( 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 ทาการเพิ่ม-ลดหน่ วยจากการซื้อหน่ วยลงทุน และขายคืน หน่ ว ยลงทุน ของวันทาการก่อ นหน้ า (จากรายการซื้อหน่ วยลงทุ น
ชนิดสะสมมูลค่า 500,000 บาท และ ขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท) และสมมติมผี ลประโยชน์ในวันถัดมา 40,000 บาท
กองทุนรวม

ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปั นผล

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัต ิ

(ยังไม่เปิ ดบริก าร )

ิ สุทธิ ณ ว ันก่อ นหน้า
มูลค่าทร ัพย์สน

314,989.57

ชนิดผู ้ลงทุน
สถาบัน

(ยังไม่เปิ ดบริก าร )

ชนิดผู ้ลงทุน
กลุม
่

(ยังไม่เปิ ดบริก าร )

ชนิดผู ้ลงทุน
พิเศษ

( ยังไม่เปิ ดบริก าร )

(ยังไม่เปิ ดบริก าร )

ชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ชนิดเพื่อการ
ออม

( 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 นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่ านัน้ ทัง้ นี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)
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ตัวอย่างที่ 2
เปิ ดเสนอขายหน่ วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ และ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันก่อนหน้า
โดยมีร ายการ ขายหน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด สะสมมู ล ค่ า จ านวน 400,000 บาท ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด จ่ า ยปั น ผล จ านวน 500,000 บาท
ซื้อหน่ วยลงทุนชนิดขายคืนหน่ วยลงทุ นอัตโนมัติ จานวน 600,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน จานวน 1,000,000 บาท
ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด ผู้ลงทุ น กลุ่ ม จ านวน 1,200,000 บาท ซื้อ หน่ วยลงทุ น ชนิ ด ผู้ลงทุ น พิ เศษ จานวน 50,000 บาท ซื้อ หน่ วยลงทุ น
ชนิดช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 150,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จานวน 500,000 บาท และสมมติมผี ลประโยชน์
เกิดขึน้ วันนี้จานวน 250,000 บาท
กองทุนรวม

ิ สุทธิ ณ ว ันก่อ นหน้า
มูลค่าทร ัพย์สน

844,961.58

ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปั นผล

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัต ิ

ชนิดผู ้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดผู ้ลงทุน
กลุม
่

ชนิดผู ้ลงทุน
พิเศษ

ชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ชนิดเพื่อการ
ออม

844,961.58

-

-

-

-

-

-

500,000.00

ปรับปรุงเพิม
่ -ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน ้า
้ หน่วยลงทุน
- รายการซือ

4,000,000.00

-

500,000.00

600,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

50,000.00

150,000.00

- 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 / 4,444,961.58 x 250,000
- ชนิดจ่ายปั นผล = 500,000 / 4,444,961.58 x 250,000
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ = 600,000 / 4,444,961.58 x
250,000
- ชนิดผู ้ลงทุนสถาบัน = 1,000,000 / 4,444,961.58 x 250,000
- ชนิดผู ้ลงทุนกลุม
่ = 1,200,000 / 4,444,961.58 x 250,000
- ชนิดผู ้ลงทุนพิเศษ = 50,000 / 4,444,961.58 x 250,000
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ = 150,000 / 4,444,961.58 x
250,000
ิ สุทธิกอ
มูลค่าทรัพย์สน
่ นหักค่าใชจ่้ ายของกองทุน

4,444,961.58
250,000.00

444,961.58
25,026.18

500,000.00
28,121.73

600,000.00
33,746.07

1,000,000.00
56,243.46

1,200,000.00
67,492.14

50,000.00
2,812.17

150,000.00
8,436.52

500,000.00
28,121.73

4,694,961.58

469,987.76

528,121.73

633,746.07

1,056,243.46

1,267,492.14

52,812.17

158,436.52

528,121.73

(136.08)

(13.78)

(15.48)

(18.58)

(30.96)

(37.16)

-

(4.64)

(15.48)
(0.46)

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)

(4.12)

(0.41)

(0.46)

(0.56)

(0.93)

(1.11)

(0.05)

(0.14)

(13.77)

(1.38)

(1.55)

(1.86)

(3.10)

(3.72)

(0.15)

(0.46)

(1.55)

4,694,807.61

469,972.19

528,104.24

633,725.07

1,056,208.47

1,267,450.15

52,811.97

158,431.28

528,104.24

76,667.9910

76,667.9910

-

-

-

-

-

-

-

- หน่วยลงทุนเพิม
่ ขึน
้

362,940.1782

-

45,367.5223

54,441.0267

90,735.0446

108,882.0535

4,536.7522

13,610.2566

- หน่วยลงทุนลดลง

(36,294.3471)

(36,294.3471)

-

-

-

-

-

-

45,367.5223
-

จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)

403,313.8221

40,373.6439

45,367.5223

54,441.0267

90,735.0446

108,882.0535

4,536.7522

13,610.2566

45,367.5223

11.6405

11.6405

11.6405

11.6405

11.6405

11.6405

11.6409

11.6405

11.6405

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ หน่วย)

หมายเหตุ : การคานวณในตารางข้างต้นเป็ นเพียงตัว อย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้ นี้ ยังไม่ รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)
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ตัวอย่างที่ 3
มีรายการ ซื้อหน่ วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จานวน 120,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุนชนิดจ่ายปั นผล จานวน 500,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่ ว ยลงทุนอัตโนมัติ จานวน 100,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน จานวน 500,000 บาท ขายหน่ วยลงทุน
ชนิ ด ผู้ ล งทุ น กลุ่ ม จ านวน 200,000 บาท ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด ผู้ ล งทุ น พิเศษ จ านวน 150,000 บาท ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด ช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 50,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จานวน150,000 บาท ในวันก่อนหน้ า และสมมติมผี ลประโยชน์
เกิดขึน้ วันนี้จานวน 400,000 บาท
สมมติมีก ารจ่า ยเงิน ปั น ผลให้แ ก่ ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ชนิ ด จ่ายปั น ผล และ มีรบั ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น อัต โนมัติในแก่ ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ชนิ ด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หน่วยละ 0.15 บาท
กองทุนรวม

ิ สุทธิ ณ ว ันก่อ นหน้า
มูลค่าทร ัพย์สน

ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปั นผล

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัต ิ

ชนิดผู ้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดผู ้ลงทุน
กลุม
่

4,694,807.61

469,972.19

528,104.24

633,725.07

1,056,208.47

้ หน่วยลงทุน
- รายการซือ

1,570,000.00

120,000.00

500,000.00

100,000.00

- รายการขายคืนหน่วยลงทุน

(200,000.00)

-

-

-

ิ สุทธิกอ
มูลค่าทร ัพย์สน
่ นห ักค่าใช้จา่ ยของกองทุน
ผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน
้ จานวน 400,000 บาท
ิ สุทธิ
วิธค
ิ ด
ิ การปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สน
- ชนิดสะสมมูลค่า = 589,972.19 / 6,064,807.61 x 400,000
- ชนิดจ่ายปั นผล = 1,028,104.24 / 6,064,807.61 x 400,000
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
= 733,725.07 / 6,064,807.61 x 400,000
- ชนิดผู ้ลงทุนสถาบัน = 1,556,208.47 / 6,064,807.61 x 400,000
- ชนิดผู ้ลงทุนกลุม
่ = 1,067,450.15 / 6,064,807.61 x 400,000
- ชนิดผู ้ลงทุนพิเศษ = 202,811.97 / 6,064,807.61 x 400,000
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ = 208,431.28 / 6,064,807.61 x 400,000
- ชนิดเพื่อการออม = 678,104.24 / 6,064,807.61 x 400,000

6,064,807.61
400,000.00

589,972.19
38,911.19

1,028,104.24
67,807.87

ิ สุทธิกอ
มูลค่าทรัพย์สน
่ นหักค่าใชจ่้ ายของกองทุน

6,464,807.61

628,883.38

1,095,912.11

ชนิดผู ้ลงทุน
พิเศษ

ชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ชนิดเพื่อการ
ออม

1,267,450.15

52,811.97

158,431.28

528,104.24

500,000.00

-

150,000.00

50,000.00

150,000.00

-

(200,000.00)

-

-

-

733,725.07
48,392.31

1,556,208.47
102,638.61

1,067,450.15
70,402.90

202,811.97
13,376.32

208,431.28
13,746.93

678,104.24
44,723.87

782,117.38

1,658,847.08

1,137,853.05

216,188.29

222,178.21

722,828.11

ปรับปรุงเพิม
่ -ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน ้า

จ่ายเงินปั นผล 0.15 บาทต่อหน่วย
- ชนิดจ่ายปั นผล = 88,320.6346 x 0.15
ิ สุทธิกอ
มูลค่าทรัพย์สน
่ นหักค่าใชจ่้ ายของกองทุน
รายการค่าใชจ่้ ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07%
(ยกเว ้นค่าธรรมเนียมการจัดการ เฉพาะชนิดผู ้ลงทุนพิเศษ)
- ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%

(13,248.10)

-

(13,248.10)

-

-

-

-

-

-

6,451,559.51

628,883.38

1,082,664.01

782,117.38

1,658,847.08

1,137,853.05

216,188.29

222,178.21

722,828.11

(182.80)

(18.44)

(31.74)

(22.93)

(48.63)

(33.36)

-

(6.51)

(21.19)
(0.64)

(5.68)

(0.55)

(0.95)

(0.69)

(1.46)

(1.00)

(0.19)

(0.20)

(18.90)

(1.84)

(3.17)

(2.29)

(4.86)

(3.34)

(0.63)

(0.65)

(2.12)

ิ สุทธิ (NAV)
มูลค่าทร ัพย์สน

6,451,352.13

628,862.55

1,082,628.15

782,091.47

1,658,792.13

1,137,815.35

216,187.47

222,170.85

722,804.16

จานวนหน่วยลงทุนของวันก่อนหน ้า (หน่วย)

403,313.8221

40,373.6439

45,367.5223

54,441.0267

90,735.0446

108,882.0535

4,536.7522

13,610.2566

45,367.5223

- หน่วยลงทุนเพิม
่ ขึน
้

134,872.3297

10,308.7469

42,953.1123

8,590.6224

42,953.1123

-

12,885.4909

4,295.3112

12,885.9337

- หน่วยลงทุนลดลง

(17,181.3925)

-

-

-

-

(17,181.3925)

-

-

-

จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)

521,004.7593

50,682.3908

88,320.6346

63,031.6491

133,688.1569

91,700.6610

17,422.2431

17,905.5678

58,253.4560

12.3825

12.4079

12.2579

12.4079

12.4079

12.4079

12.4087

12.4079

12.4079

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ หน่วย)

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG

41

วันต่อมา ทารายการรับคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ หน่ วยละ 0.15 บาท ของวันก่อน
หน้า และ สมมติมผี ลประโยชน์เกิดขึน้ วันนี้ 250,000 บาท
กองทุนรวม

ิ สุทธิ ณ ว ันก่อ นหน้า
มูลค่าทร ัพย์สน

ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปั นผล

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัต ิ

ชนิดผู ้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดผู ้ลงทุน
กลุม
่

ชนิดผู ้ลงทุน
พิเศษ

ชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ชนิดเพื่อการ
ออม

6,451,352.13

628,862.55

1,082,628.15

782,091.47

1,658,792.13

1,137,815.35

216,187.47

222,170.85

722,804.16

ปรับปรุงเพิม
่ -ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน ้า
้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ = 63,031.6491 x 0.15
- รายการรับซือ

(9,454.75)

-

-

(9,454.75)

-

-

-

-

-

้ หน่วยลงทุน
- รายการซือ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- รายการขายคืนหน่วยลงทุน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,441,897.38
250,000.00

628,862.55
24,405.18

1,082,628.15
42,015.11

772,636.72
29,984.83

1,658,792.13
64,375.14

1,137,815.35
44,156.84

216,187.47
8,389.90

222,170.85
8,622.10

722,804.16
28,050.90

6,691,897.38

653,267.73

1,124,643.26

802,621.55

1,723,167.27

1,181,972.19

224,577.37

230,792.95

750,855.06

(189.59)

(19.15)

(32.97)

(23.53)

(50.51)

(34.65)

-

(6.77)

(22.01)
(0.66)

ิ สุทธิกอ
มูลค่าทร ัพย์สน
่ นห ักค่าใช้จา่ ยของกองทุน
ผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน
้ จานวน 250,000 บาท
ิ สุทธิ
วิธค
ิ ด
ิ การปั นส่วนมูลค่าทรัพย์สน
- ชนิดสะสมมูลค่า = 628,862.55 / 6,441,897.38 x 250,000
- ชนิดจ่ายปั นผล = 1,082,628.15 / 6,441,897.38 x 250,000
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
= 772,636.72 / 6,441,897.38 x 250,000
- ชนิดผู ้ลงทุนสถาบัน = 1,658,792.13 / 6,441,897.38 x 250,000
- ชนิดผู ้ลงทุนกลุม
่ = 1,137,815.35 / 6,441,897.38 x 250,000
- ชนิดผู ้ลงทุนพิเศษ = 216,187.47 / 6,441,897.38 x 250,000
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ = 222,170.85 / 6,441,897.38 x 250,000
- ชนิดเพื่อการออม = 722,804.16 / 6,441,897.38 x 250,000
ิ สุทธิกอ
มูลค่าทรัพย์สน
่ นหักค่าใชจ่้ ายของกองทุน
รายการค่าใชจ่้ ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07%
(ยกเว ้นค่าธรรมเนียมการจัดการ เฉพาะชนิดผู ้ลงทุนพิเศษ)
- ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%

(5.89)

(0.57)

(0.99)

(0.71)

(1.52)

(1.04)

(0.20)

(0.20)

(19.62)

(1.92)

(3.30)

(2.35)

(5.05)

(3.46)

(0.66)

(0.68)

(2.20)

ิ สุทธิ (NAV)
มูลค่าทร ัพย์สน

6,691,682.28

653,246.09

1,124,606.00

802,594.96

1,723,110.19

1,181,933.04

224,576.51

230,785.30

750,830.19

จานวนหน่วยลงทุนของวันก่อนหน ้า (หน่วย)

521,004.7593

50,682.3908

88,320.6346

63,031.6491

133,688.1569

91,700.6610

17,422.2431

17,905.5678

58,253.4560

-

-

-

-

-

-

-

-

(761.9943)

-

-

(761.9943)

-

-

-

-

-

520,242.7650

50,682.3908

88,320.6346

62,269.6548

133,688.1569

91,700.6610

17,422.2431

17,905.5678

58,253.4560

12.8626

12.8890

12.7332

12.8890

12.8890

12.8890

12.8902

12.8890

12.8890

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%

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

หมายเหตุ : การคานวณในตารางข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้ นี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)
2. เนื่องจากเป็ นกองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ซึง่ อาจมีการลงทุนในประเทศซึ่ง
มี Time zone ช้ากว่าประเทศไทย เช่น สหรัฐอเมริกา ซึ่งมี Time zone ช้ากว่า 12 ชัวโมง
่
หรือยุโรป ซึ่งมี
Time zone ช้ากว่า 6 ชัวโมง
่
เป็ นต้น บริษทั จัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการ ภายใน 1 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 บริษัท จัดการ และ/หรือวัน ท าการนั น้ ตรงกับ วัน หยุด ของกองทุ น ต่ างประเทศที่
กองทุนเข้าไปลงทุนและประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน รวมถึงสถาบันการเงินต่างประเทศติดต่อซื้อ
ขายหลักทรัพย์ปิดทาการ หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศกาหนดเพิม่ เติมในกรณีท่มี เี หตุการณ์
ไม่ปกติ และ/หรือมีวนั หยุดทาการต่อเนื่ องกันจนเป็ นเหตุ ให้บริษัทจัดการไม่สามารถคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทาการถัดไปได้
บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่า ทรัพ ย์สินสุท ธิ และมูลค่ าหน่ วยลงทุน ของกองทุ นรวม โดยไม่ ชกั ช้า
ทัง้ นี้ ภายในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
(2.2) คานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นทุกสิ้นวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุ น
ภายใน 1 วันทาการถัดไป โดยในการคานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อ คืนหน่ วยลงทุน
ให้บริษทั จัดการใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิน้ วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ
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และหรือนาส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กบั บริษทั จัดการ และ/หรือวันทาการ
นัน้ ตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนและประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน
รวมถึงสถาบัน การเงินต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ปิดทาการ หรือวันตามที่บริษัทจัดการ
ประกาศกาหนดเพิม่ เติมในกรณีทม่ี เี หตุการณ์ไม่ปกติ และ/หรือมีวนั หยุดทาการต่อเนื่องกันจนเป็ นเหตุ
ให้บริษทั จัดการไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่ วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการซื้อขาย
หน่ วยลงทุนภายใน 1 วันทาการถัดไป บริษัทจัดการจะคานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อ
คืนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม โดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ ภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รบั
ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ของวันท าการซื้อขายหน่ ว ยลงทุ น ล่ าสุ ด โดยให้ป ระกาศภายใน 2 วันท าการถัดไป เว้นแต่ กรณี ท่ี
กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และ/หรือนาส่งข้อมูลมูลค่า หน่ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
ให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือวันทาการนั น้ ตรงกับวันหยุด ของกองทุนต่างประเทศที่กองทุน เข้าไป
ลงทุนและประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน รวมถึงสถาบันการเงินต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์
ปิ ดทาการ หรือวันตามทีบ่ ริษทั จัดการประกาศกาหนดเพิม่ เติมในกรณีท่มี เี หตุการณ์ไม่ปกติ และ/หรือ
มีวนั หยุดทาการต่อเนื่องกันจนเป็ นเหตุให้บริษทั จัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่า
หน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคาซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทาการได้ บริษทั จัดการ
จะประกาศมูลค่ าทรัพย์สนิ สุ ทธิ มูลค่าหน่ ว ยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวม โดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ ภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
(2.4) ในกรณีทป่ี ระกาศตาม (2.3) ได้กระทาผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่ วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ บริษัท จัดการจะประกาศ
มู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิแ ละมู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ภายใน 2 วัน ท าการถัด ไป เว้ น แต่ ก รณี ท่ี ก องทุ น
ต่างประเทศไม่ ได้ประกาศ และ/หรือนาส่งข้อมูลมูลค่ าหน่ ว ยลงทุน ของกองทุนต่ างประเทศให้กับ
บริษทั จัดการ และ/หรือวันทาการนัน้ ตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุนและ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมถึงสถาบันการเงินต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ปิดทา
การ หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศกาหนดเพิ่มเติม ในกรณี ท่มี ีเหตุการณ์ ไม่ปกติ และ/หรือมี
วันหยุดทาการต่อเนื่องกันจนเป็ นเหตุให้บริษทั จัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคาซื้อขายหน่ วยลงทุนภายใน 2 วันทาการได้ บริษทั จัดการ
จะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวม โดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ ภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษทั จัดการคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
มูลค่ าหน่ วยลงทุ น หมายถึง มูลค่ าทรัพ ย์สิน สุท ธิห ารด้ว ยจ านวนหน่ วยลงทุ น ที่จาหน่ ายได้แล้ว
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
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เพื่อผู้ลงทุ น 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 ือหน่ วยลงทุนแล้ว โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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 ส่วนมูลค่ าหน่ วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่ วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ ง โดยตัด
ทศนิยมตาแหน่ งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตามทีค่ านวณได้ใน
(3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีท ศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ ง โดยตัดทศนิ ยมตาแหน่ งที่
5 ทิง้
ในกรณีทม่ี ผี ลประโยชน์เกิดขึน้ จากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทั จัดการจะนา ผลประโยชน์
นัน้ รวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
4. ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามข้อ 2
(4.1) กรณีท่บี ริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุน หรือหยุด รับคาสั ่งซื้อขายคืน
หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงาน ก.ล.ต.กาหนด ทัง้ นี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(4.2) กรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวมเนื่องจากมีเหตุตามทีก่ าหนดไว้ ให้ได้รบั ยกเว้น
ตามระยะเวลาดังนี้
(ก) การคานวณมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.1) (2.2) ให้ได้รบั ยกเว้น ตัง้ แต่ วนั ที่ปรากฏเหตุ ตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว
(ข) การประกาศมู ล ค่ า และราคาตามข้อ 2 (2.3) ให้ ไ ด้ ร ับ ยกเว้น ตั ง้ แต่ ว ั น ที่ ป รากฏเหตุ ต าม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว
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เงื่อนไขพิ เศษ:
บริษทั จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามข้อ 16.2 เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
1.

เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนตาม
กรณีทร่ี ะบุไว้ในโครงการ หรือตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. หรือเป็ นวันหยุดทาการซื้อขายของกองทุน
และ/หรือกองทุ น หลัก และ/หรือ ตัวแทนขายของกองทุ น หลัก โดยให้ได้รบั ยกเว้น เฉพาะช่ วงระยะเวลา
ดังกล่าว
2. บริษั ท จัด การอาจไม่ ค านวณมู ลค่ า ทรัพ ย์สิน สุ ท ธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุ น ราคาขายหน่ ว ยลงทุ น และราคา
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน ในกรณีทก่ี องทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ต่างประเทศ
หากมีเหตุการณ์ดงั 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 หรือมีไว้ซ่ึงหน่ 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
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทาการ
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องที่ไม่สามารถประกาศทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน 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 ค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1. ในกรณีท่มี ูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วย
ลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุ นทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่
หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป แต่ไม่ถงึ ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง บริษทั จัดการ
จะจัดทาและส่งรายงานให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีพ่ บว่า
มูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มสี าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของ
บริษัท จัด การเพื่อ ให้สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่ าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(2) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
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(3) สาเหตุทท่ี าให้มลู ค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้ องกันเพื่อมิให้มลู ค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีทค่ี วามไม่ถูกต้อวไม่ได้มสี าเหตุมา
จากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
ในการณีท่สี าเหตุท่ที าให้มูลค่า/ราคาหน่ วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื่องถึงการคานวณมูลค่า/ราคาหน่ วยครัง้
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้องตัง้ แต่วนั ทีพ่ บว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
2. ในกรณีท่มี ูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วย
ลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคา
หน่ วยลงทุนลงทุนทีถ่ ูกต้อง บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังตัง้ แต่นับแต่วนั ทีพ่ บ
มูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้ องจนถึงวันที่มูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนถู กต้อง และดาเนินการดังต่อไปนี้
เฉพาะวันทีม่ ลู ค่า/ราคาหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์
ขึน้ ไป และคิดเป็ นอัตราส่วนตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(1) จัดทารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่ วยย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ ภายในวัน
ท าการถัด จากวัน ที่พ บว่า มูลค่ า/ราคาหน่ ว ยลงทุ น นั น้ ไม่ ถู ก ต้ อง และส่ งรายงานดังกล่ าวให้ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ ภ ายในวัน ทาการถัดจากวัน ที่ค านวณมูลค่ า/ราคาหน่ วยลงทุ น เสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการส่งรายงานให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(ค) สาเหตุทท่ี าให้มลู ค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดาเนินการของบริษทั จัดการเมื่อพบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสาเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไ ขมู ลค่ า /ราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ไ ม่ ถู ก ต้ อ งให้ เป็ นราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ถุ ก ต้ อ งภายในวัน ที่ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ดาเนินการโดยวิธกี ารใดๆ เพื่อให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุ นสามารรับทราบชื่อกองทุ นทีม่ กี 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) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและดาเนินการด้วยวิธกี ารใดๆเพื่อให้ผู้ซ้ือหน่ วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่ วย
ลงทุนทีไ่ ด้ซ้อื หรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้
สาเนารายงานการแก้ ไขราคาย้อ นหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดั ท าตาม (1) ให้สานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ ในกรณีท่รี าคาหน่ วยลงทุน ไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ ส่งรายงานมาตรการป้ องกันให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่าการทีร่ าคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
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(1) กรณี ราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ ากว่าราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัท จัดการจะ
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
ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้ และจ่ายเงินของบริษัท
จัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่ างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิ ด เว้นแต่การที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณี ท่เี ป็ นการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษัท จัดการจะเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนของผู้ขายคืน
หน่ วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่ ว ยลงทุ น ที่ถู ก ต้ อ ง หรือ จ่ า ยเงิน ของกองทุ น เปิ ดเป็ นจ านวนเท่ า กับ ส่ ว นต่ า งของราคา
เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนไม่มหี น่ วย
ลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณี ราคาหน่ วยลงทุน ที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่ วยลงทุ นที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณีท่เี ป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่ 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 วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับ ราคาหน่ วย
ลงทุนทีถ่ ูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนไม่มหี น่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่น้อย
กว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้ และจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การทีร่ าคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่
อาจควบคุ ม ได้ เช่ น ราคาหลัก ทรัพ ย์ตามราคาตลาดครัง้ สุด ท้ายของตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทยหรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุ
ดังกล่าว
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผซู้ ้อื หน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน
รายใดมีมลู ค่าไม่ถงึ หนึ่งร้อยบาท บริษทั จัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ทีม่ กี ารจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มสี ถานะเป็ นผู้ถอื หน่ วยลงทุนแล้ว
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บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทาการนับแต่ วนั ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
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
ประกาศการแก้ไ ขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคา
ให้แก่ผู้ซ้ือหน่ วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่ 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)
เลขที่ 400/22 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : (02) 470 9520
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ไม่มี
17.5. ทีป่ รึกษา : ไม่มี
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจทาการแต่ตงั ้ ผูท้ ม่ี ใี บอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็ นทีป่ รึกษากองทุนให้เป็ นที่
ปรึกษากองทุน เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็ นไปอย่างเหมาะสมและพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
โดยทีป่ รึกษากองทุนจะไม่มอี านาจควบคุมการดาเนินการของบริษทั จัดการแต่ประการใด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะแต่งตัง้ ที่ปรึกษากองทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง การแต่งตัง้ หรือ
ยกเลิกการแต่งตัง้ ทีป่ รึกษากองทุนในสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ชื่อ : นางสาว ชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิม้ สกุล
ทีอ่ ยู่ บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310
โทร : 0 2645 0080
หรือบุคคลอื่นที่ได้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7 การแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ อื หน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund): ไม่มี

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG

48

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 30 เมษายน
18.2. วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 30 เมษายน 2566
18.3. รายละเอียดเพิม่ เติม : ประมาณไม่เกิน 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ น
กองทุนรวม
19. การขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิ ธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีการจัดการ :
หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
การดาเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ได้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ าผู้ถือหน่ วยลงทุน
ทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถอื หน่ วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในกฎหมายให้ถอื ว่ามตินัน้
เสียไป
ในกรณี ท่ีเป็ น การขอมติเพื่อ แก้ ไขเรื่อ งที่ก ระทบต่ อ สิท ธิข องผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น อย่ างมีนั ย สาคัญ ต้ อ งได้ร ับ มติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่า
สามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดของผู้ถือหน่ วยลงทุนซึ่งส่ งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ก รณี ท่ี
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีท่เี ป็ นการขอมติท่มี ผี ลกระทบต่อผู้ถอื หน่ วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิด ได้รบั ผลกระทบต่อผู้ถอื หน่ วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ
แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณี ท่ีเ ป็ นการขอมติ ท่ี มีผ ลกระทบต่ อ ผลประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ว่ า กรณี ใด ต้ อ งได้ ร ับ มติ
เสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณี ท่ีเป็ น การขอมติท่ีมีผลกระทบต่อ ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือ
มติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
ในกรณี ท่บี ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ ว ยลงทุ นที่จาหน่ ายได้แล้ว ทัง้ หมด
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดนัน้
วิ ธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผูถ้ ือหน่ วยลงทุ น หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ
มีจานวนไม่ เกิน ร้อยละ 55 หรือ ไม่ เกิน ร้อยละ 80 หรือ ในกรณี ท่ีเป็ น กองทุ น รวมที่มีก ารแบ่ งชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น
หากปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดมีจานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกีย่ วกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินนั ้
2. ในกรณี ท่ีก ารแก้ไขเพิ่ม เติมโครงการจัดการกองทุ น รวมหรือ วิธีจดั การได้กระท าตามมติข องผู้ถือ หน่ วยลงทุ น
ซึง่ จะดาเนินการโดยการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือส่งหนังสือขอมติของผูห้ น่วยลงทุนก็ได้
3. ให้บริษทั จัดการแจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การ ให้สานักงานทราบ รวมทัง้ แจ้งไป
ยังผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะทีผ่ ูล้ 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
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(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าให้ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุน
รวมเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
(2) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เว้นแต่กรณีเป็ นกองทุนรวมทีม่ กี ารชาระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการจัดตัง้ และจัดการของกองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(3) การควบรวมกองทุ นรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนี โยบายการลงทุน ความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามทีร่ ะบุไว้ล่าสุดในโครงการ
(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไข
เพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์
5. ในกรณีทก่ี องทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เกีย่ วกับการขอมติผถู้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) กรณี เป็ นการขอมติท่มี ีผลกระทบต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผู้ถือ หน่ วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ
แล้วแต่กรณี
(2) กรณีเป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก
หรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) กรณีเป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษ
ของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
6. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สานักงานให้ความเห็นชอบแทน
การขอมติผถุ้ อื หน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี้สานักงานอาจกาหนดเงือ่ นไขให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั เิ พื่อประโยชน์ใน
การแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลีย่ นแปลงข้อกาหนดเกีย่ วกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิม่ ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ทาให้สทิ ธิทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนทีส่ อดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุน
(4) การชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ห รือทรัพ ย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ น
กองทุนสารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการการ
จัดตัง้ และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(5) กรณีอ่นื ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรวมถึงไม่ทาให้
ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนรวมเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
7. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงานในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่น
คาขอ พร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนผ่านระบบที่จดั ไว้บน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG

50

เว็บไซต์ของสานักงาน และให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในเรื่องดังกล่าว เมื่อสานักงาน
ได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนแล้ว
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมซึง่ มีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานวจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิม่ เติมชื่อและรายละเอียดของบุคคลให้ถูกต้อง
8. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงานนอกเหนือจากข้อ 7 ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมยื่นคา
ขอพร้อมทัง้ เอกสารหลัก ฐานประกอบคาขอที่ถู กต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับ ประชาชนผ่ านระบบที่จ ัดไว้บ น
เว็บไซต์ของสานักงาน และชาระค่าธรรมเนียมต่อสานักงาน เมื่อสานัก งานได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐาน
ประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนแล้ว ทัง้ นี้อตั ราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนี ยมการยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคาขอต่างๆ ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุน
เมื่อสานั ก งานได้รบั ค าขอและเอกสารหลัก ฐานที่ถู ก ต้องครบถ้ วนตามวรรคหนึ่ ง แล้ว สานั ก งานจะดาเนิ น การ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
การชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุนรวม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดใน
ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการเป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 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 หน่ วยลงทุนกับบริษทั 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) อัตราส่วนของการกูย้ มื เงินหรือการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวต้องอยู่ในอัตราทีเ่ หมาะสมต่อความจาเป็ นในการ
บริหารสภาพคล่องทีเ่ กิดขึน้ เป็ นการชัวคราว
่
(4) การท าธุ ร กรรมการขายโดยมีสัญ ญาซื้ อ คืน ต้ อ งใช้ รู ป แบบสัญ ญาที่ เ ป็ นมาตรฐานตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะใช้ลายมือชื่อของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสั ่งซื้อขายหน่ วย
ลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อและ/หรือเอกสารอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อ
การทาธุรกรรมของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนทีแ่ สดงมติเมื่อตรวจนับมติสาหรับการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
3. การควบรวมกองทุน
การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็ นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษทั จัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ของแต่ละกองทุนรวมด้วยความเป็ นธรรม
กองทุนรวมตัง้ แต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะดาเนิ นการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบั มติของผู้ถือหน่ วย
ลงทุนตามหลักเกณฑ์ทร่ี ะบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งของการ
ลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุน
รวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
2 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษของโครงการแต่ละกองทุนรวม
ทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
การขอมติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกาหนดรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุน
รวมใหม่ หรือแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมทีร่ บั โอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ ขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนเพื่อเลิก
กองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมทีโ่ อนไปในคราวเดียวกันด้วย
ในการควบรวมกองทุนไม่วา่ จะเป็ นการควบรวมระหว่างกองทุนปิ ดกับกองทุนปิ ด หรือกองทุนปิ ดกับกองทุนเปิ ด
หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รบั โอนเป็ นกองทุนเปิ ด ให้บริษัทจัดการขอมติผู้ถือหน่ วย
ลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดด้วย และหากได้รบั มติโดยเสียงข้าง
มากของผู้ถอื หน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าได้รบั มติของผู้ถือหน่ วยลงทุนในการ
แก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดแล้ว ทัง้ นี้โดยได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ติ าม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นการขอ
ความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในการขอมติจากผู้ถือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า สิบสี่วนั ก่อนวัน
ประชุม หรือส่งหนั งสือขอมติล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าสามสิบ วัน ก่อนวันที่ก าหนดให้เป็ น วัน สุดท้ายของการรับ
หนั งสือแจ้งมติจากผู้ ถือหน่ วยลงทุน โดยเปิ ดเผยข้อ มู ลที่ผู้ถือหน่ วยลงทุ นควรทราบเกี่ยวกับ การควบรวม
กองทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้ชดั เจนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดงั กล่าว
(1) สถานะการลงทุ น ของกองทุ น รวมที่จ ะควบรวมกองทุ น ที่เป็ น ปั จ จุ บ ัน ก่ อ นการขอมติค วบรวมกองทุ น
ซึ่ง จะต้ อ งแสดงรายละเอีย ดเป็ น รายหลัก ทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์ สิน อื่น โดยระบุ ป ระเภท ชื่อ จ านวน อัต รา
ผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพ ย์ตามมาตรฐานการบัญ ชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ณ วันทาการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และ
ผลการดาเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม
(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสาคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน และลักษณะทีจ่ ะ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีก ารควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ย วกับ ประเภทและวัต ถุประสงค์ของ
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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 ือหน่วยลงทุน
และกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชี
(8) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสีย่ ง หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่ วย
ลงทุน ทัง้ นี้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีเ่ กินความจริง
3. ในกรณีทผ่ี ู้ถอื หน่ วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้สทิ ธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันทีก่ าร
ควบรวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะถือว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนได้มอบหมายให้บ ริษัทจัดการ
ดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนได้
4. ในช่วงระยะเวลานับแต่วนั ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันทีม่ กี ารควบรวมกองทุน
บริษทั จัดการอาจไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมทีไ่ ด้รบั ไว้
แล้ว หรืออาจหยุดรับ คาสั ่งซื้อหน่ ว ยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่า วได้ โดยการปิ ดประกาศเรื่อ งดังกล่าวไว้ ณ
ที่ท าการทุ ก แห่ ง ของบริษั ท จัด การ และจัด ให้ มีก ารประกาศเรื่อ งดัง กล่ า วไว้ ณ สถานที่ติด ต่ อ ทุ ก แห่ ง ของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการจัดทารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทาการสุดท้ายของแต่
ละสัปดาห์ของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มรี ายงานดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ
และสถานที่ติดต่อทุกแห่ งของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และ
จัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
เว้น แต่ ในกรณี ท่ีค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มี ป ระกาศแก้ไขหรือ เพิ่ม เติม
รายละเอี ย ดการควบรวมกองทุ น ไปจากรายละเอีย ดข้า งต้ น บริษั ท จัด การจะด าเนิ น การตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ ก้ไขหรือเพิม่ เติมดังกล่าว
5. ในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาประกันภัยความรับผิดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัด การจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความ
เห็นชอบจากสานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีบ่ ริษัท
จัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่ สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่ าว ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ นและ
สมควรบริษัทจัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการราย
ใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีทม่ี คี ่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นบริษัท
จัดการ บริษัท จัดการจะเป็ น ผู้รบั ผิด ชอบค่าใช้จ่ ายดังกล่าว หากบริษัท จัดการไม่ สามารถดาเนิ น การภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการแก้ไขโครงการรวมต่อไป
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6. การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน
รวม บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือหน่ วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตาม
จานวนทีถ่ อื อยู่
7. 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
8. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)
1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ต อบแทนเพื่อกองทุ นจากบุคคลที่เป็ น ผูใ้ ห้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้
บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
ประกาศส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ที่มีอ ยู่ ในปั จ จุ บ ัน และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม ในอนาคต รวมทัง้
“หลัก ปฏิบ ัติในการรับ ผลตอบแทนที่เกิด จากการซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์สิน จากนายหน้ า ซื้อ ขาย
หลักทรัพ ย์หรือบริษัท สมาชิกศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บริษัทจัดการกาหนดไว้
ทัง้ นี้ บริษัท จัด การจะจัดสรรการรับ ผลประโยชน์ ตอบแทนด้วยความเป็ น ธรรมและคานึ งถึงลัก ษณะและ
ประเภทหลักทรัพย์ทอ่ี าจมีไว้ได้ของกองทุนด้วย
2 ในกรณี ท่บี ริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ในรายงานรอบปี บญ
ั ชี และในกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนเปิ ดจะเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย
9. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงเปลีย่ นแปลง เพิม่ เติม และ/หรือแก้ไขวิธกี ารจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่างๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ
รายงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ รายงาน
ยอดหน่ วยลงทุนคงเหลือ (Statement) เป็ นต้น โดยผู้ถือหน่ วยลงทุนอาจรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนแตกต่างไปจากเดิม 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
10. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กบั
1 พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูม้ ถี นิ่ ฐานอยู่ในหระเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ท่ีมหี นังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ
Green Card ทีอ่ อกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2 นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่ วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึ้นภายใต้ก ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริก า
รวมถึงสาขาของนิตบิ ุคคลดังกล่าว
3 หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
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4 ผูล้ งทุนซึ่งติดต่ อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั ่งเกี่ยวกับหน่ วยลงทุ นของบริษัทจัดการ หรือชาระ/รับชาระเงิน
เกีย่ วกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี้ รวมถึงผูล้ งทุนทีใ่ ช้ตวั แทนหรือผูจ้ ดั การทีต่ งั ้ อยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5 กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิตบิ ุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4 บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธหรือระงับ
การสั ่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่ วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผู้ลงทุนทีม่ ลี กั ษณะ
ดังกล่าวข้างต้น
11. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุน ไม่มภี ูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงทีอ่ ยู่ของบริษทั จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทต่ี อ้ งมีการวางทรัพย์
12. ข้อกาหนดเกีย่ วกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐ อเมริก าได้อ อกกฎหมายที่เรีย กว่ า Foreign Account Tax Compliance Act
(ซึง่ ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้
สถาบัน การเงิน ที่ไม่ ใช่ สญ
ั ชาติอเมริกัน นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI)
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิ ติ บุ ค คล สัญ ชาติ อ เมริกัน ผู้ ซ่ึ งมีถิ่น ที่อ ยู่ ถ าวรในสหรัฐอเมริก า และผู้ ซ่ึง มีถิ่น ที่ อ ยู่ ท างภาษี ใ น
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 และบุคคลที่มลี กั ษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA กาหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า
เพื่อหาความสัม พันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกาหนดให้ลูกค้าบางประเภท
ต้องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ 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 นต้ น ไป และเงิน ลงทุ น ทางอ้ อ มในทรัพ ย์ สิน ทางการเงิ น ของประเทศสหรัฐ อเมริก า
(Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึง เงิน ฝากและเงิน ลงทุ น กับ สถาบัน การเงิน อื่น ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริก า
ซึ่ ง จะเริ่ม ต้ น ตั ง้ แต่ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ น ไป โดย FATCA ก าหนดให้ ส ถาบั น การเงิน ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบัน
การเงิน ในประเทศไทย ผู้ ร บั ฝากทรัพ ย์ สิน ผู้ สนั บ สนุ น การขายและรับ ซื้ อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ) มีห น้ า ที่
ดาเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กบั กองทุนรวมทีเ่ ป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ
และผู้สนับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะ
ปฏิเสธหรือระงับ การท าธุรกรรมทางการเงิน หรือยุติความสัมพัน ธ์ทางธุรกิจกับ กองทุน รวมหรือ บริษัท
จัดการ ซึง่ อาจทาให้กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่
มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผูส้ นับสนุ นการขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อกี ต่อไป
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เพื่อมิให้บริษทั จัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม บริษทั จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษทั จัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษทั จัดการและกองทุน
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 น พลเมื องของประเทศสหรัฐอเมริก า(หรือ เป็ น บุ ค คลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษทั จัดการและกองทุ นและตัวแทนในการ
นาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุน
คงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนหรือเงินปั นผลที่ได้รบั เป็ นต้น)ที่มอี ยู่ในบัญชีทงั ้ หมดของ
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนนัน้ กับบริษทั จัดการ ให้กบั หน่ วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์
ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือ
การให้ขอ้ มูลตามหัวข้อที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มกี ารเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อ
ยืน ยัน การเข้า ร่วมใน FATCA หรือ กฎหมายต่ างประเทศที่เกี่ย วข้อ ง (ในกรณี ท่ีเป็ นลู 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 หากมีการดาเนิ น การที่สอดคล้องกับ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่แสดง
เจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุ น ดังกล่ าวรับ ทราบการดาเนิ น การตามที่บ ริษัท จัด การแจ้ง นี้ 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 ให้สอดคล้ องกับ เกณฑ์ และข้อกาหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนิ น การอื่น ใดอัน เป็ น การป้ อ งกันหรือ ลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุ น หรือผู้ถือหน่ วยลงทุ 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
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บัญ ชีธนาคารตามที่ก ล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตั ิบริษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือ
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 ท่ีก ฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริษัท
จัดการได้สงวนสิทธิไว้ขา้ งต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง) จะดาเนินการตามข้อกาหนดของ
กฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูลของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไปยังหน่ วยงาน หรือดาเนินการอื่น
ใดทีร่ าชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
13. บริษั ท จัด การ อาจมีค วามจ าเป็ นที่ต้ อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ผู้ ร ับ ผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยัง บริษั ท
หลักทรัพ ย์และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนในต่างประเทศ โดยอ้างอิงการปฏิบตั ิตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ
14. สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
(1) บริษทั จัดการจะทาการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถอื หน่ วยลงทุนแยกรายการตามวันทีล่ งทุน และเมื่อมีการ
ขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนย้ายหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะคานวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่
ละรายการ ตามวิธเี ข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด
วันที่ลงทุน หมายถึง วันที่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนลงทุนในหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และ/หรือชนิดเพื่อการออม
พิเศษในแต่ละรายการ และในกรณีท่รี บั โอนหน่ วยลงทุ นจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ให้ห มายความถึง
วันทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนลงทุนเริม่ แรกในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการทีร่ บั โอนนัน้
(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบีย นจะจัดทาหนังสือรับรองการซื้อหน่ วยลงทุ นในกองทุนรวมเพื่อการออมโดยมี
รายการอย่างน้อยตามแบบทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด (หรือตามกาหนดเวลาทีห่ น่ วยงานทีม่ อี านาจ
กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง กาหนดหรือที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต) และจัดส่งหนังสือดังกล่าว
ให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนเมือ่ มีรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี ภายในเดือนมีนาคมของปี ถดั ไป หรือ
ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการออม เพื่อเป็ นข้อมูลแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนในการดาเนินการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(3) บริษทั จัดการจะยุตกิ ารจัดทาหนังสือรับรองการซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม สาหรับยอดซื้อหน่ วย
ลงทุนตัง้ แต่วนั ที่สน้ิ สุดการได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการออม
(4) บริษทั จัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมเมื่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดย
มีร ายการอย่ า งน้ อ ยตามที่ ส มาคมบริษั ท จัด การลงทุ น ก าหนด ซึ่ ง ได้ ร ับ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าว พร้อมด้วยเช็คค่าขายคืนหรือเงิน
โอนค่าขายคืนหน่ วยลงทุนหรือวิธกี ารอื่น ใดในการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วันทา
การนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาสั ่งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของทุนแล้วแต่กรณี เพื่อเป็ นข้อมูลในการจัดทาทะเบียน ผู้ถอื หน่ วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเก็บไว้เป็ น
หลักฐาน พร้อมให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้
(5) บริษทั จัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการขายคืนหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม โดยมีร ายการอย่ า งน้ อ ยตามที่สมาคมบริษั ท จัด การลงทุ น ก าหนด ซึ่ งได้รบั ความเห็ น ชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
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ขายคืนหน่ วยลงทุน พร้อมชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ
มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของวันทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับ
รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศ (ถ้ามี) โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามเลขทีบ่ ญ
ั ชีทผ่ี ู้
ถือหน่ วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคาขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายในนามของผู้ถือ
หน่ วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในคาขอใช้บริการกองทุน หรือวิธกี ารอื่นใด
ตามทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
บริษทั จัดการจะจัดทาและส่งรายงานเกีย่ วกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีข่ ายคืนหน่วยลงทุน
ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารที่สมาคมบริษัท จัด การลงทุ น ก าหนด โดยได้รบั ความเห็น ชอบจากสานั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
15. สาหรับหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเมื่อครบสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กฏหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะหยุดรับคาสั ่งซื้อ หรือสับเปลี่ยนเข้าหน่ วยลงทุนชัวคราว
่
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือหยุด
รับคาสั ่งซื้อ หรือสับเปลี่ยนเข้าหน่ วยลงทุนถาวร ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและกองทุนเป็ นสาคัญ และหากกองทุนรวมเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดาเนินการดังนี้
(1) โอนย้ายหน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การบริหารจัดการ
ของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื่น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีม่ นี โยบาย
การลงทุน หรือความเสีย่ งทีใ่ กล้เคียงกับกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเดิม หรือโอนไป
ยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมทีม่ คี วามเสีย่ งต่าสุดโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ อื หน่วย
การดาเนินการดังกล่าวข้างต้นให้ถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะ
พิจารณาถึงประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุ นและกองทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะพิจารณาถึงประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนเป็ นสาคัญ
(2) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออม อื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถ้ ือหน่ วยสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน
รวมกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม อื่นที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนกาหนด และผู้ถือหน่ วยจะ
ได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็ นไปตามเงือ่ นไขโดยครบถ้วนดังนี้
(ก) เป็ นการโอนย้ายตามคาสั ่งของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(ข) เป็ น การโอนย้ายการลงทุ น ภายในระยะเวลาที่ บ ริษัท จัด การกองทุ น รวมก าหนด ทัง้ นี้ ในการก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าวบริษทั จัดการกองทุนรวมต้องคานึงถึงระยะเวลาทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนจะสามารถดาเนินการ
เพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
(ค) จาหน่ ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวเพื่อรวบรวมเงินและดาเนินการโอนย้าย
การลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามเงือ่ นไขการเลิกโครงการ
(ง) รวบรวมเงินทีไ่ ด้จากการดาเนินการตาม (ค) ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามเงือ่ นไขการ
เลิกกองทุน
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(จ) ดาเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือกองทุนรวม
เพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชกั ช้า
เมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมนัน้
15. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงข้อมูลการลงทุนให้เป็ นปั จจุบนั ใน 1. หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
และ 2. หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
21. การดาเนิ นการกรณี บริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงิ นกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด บริษทั จัดการมีการ
จัดการกองอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน :
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 และคาสัง่ ทีอ่ อกโดย
อาศัยอ านาจแห่ งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ีข้อ ก าหนดในโครงการขัดหรือ แย้งกับ หลัก เกณฑ์ ในกฎหมาย
ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศกฎ หรือ
คาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
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
การที่ผูถ้ 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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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
สิ ทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก
(2) เมื่อได้รบั อนุ มตั 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 นังสือชี้ชวนที่เป็ นปั จจุบนั จัดให้มใี บจองซื้อหน่ วยลงทุน หรือใบคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(4) ชี้แจงและดาเนินการให้ผสู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผถู้ ือหน่ วย
ลงทุนหรือผูท้ ส่ี นใจจะลงทุนทราบในกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ทม่ี ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
สิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวม
(5) เสนอขายหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(6) เสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของโครงการหาก
บริษทั จัดการแสดงความประสงค์ดงั กล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
(7) ออกใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือปรับปรุงรายการใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้เป็ นปั จจุบนั และส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(8) ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แล้วแต่
กรณี ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ และจัดทารายงานตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(9) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(10) ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดในกรณีท่มี ูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง
(11) ขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(12) บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(13) บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้วหรืออาจ
หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนได้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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(14) ในกรณีทก่ี องทุนเปิ ดไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืน
หน่ วยลงทุนตกลงที่จะรับชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์ สนิ อื่นแทนเงินบริษัทจัดการอาจชาระค่า
ขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้
ตามทีก่ าหนดในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
(15) จัดทางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการทีม่ ธี ุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนและตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(16) จัดทารายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดของรอบปี บญ
ั ชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามเดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้
หากบริษทั จัดการเลือกจัดทาและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนตามปี ปฏิทนิ ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดง
ข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนรวมของรอบปี บญ
ั ชีขยายเป็ นภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี
(17) จัดท ารายงานทุ ก รอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บ ัญ ชีห รือปี ป ฏิทิน เพื่อ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุ น เปิ ด ของรอบ
ระยะเวลาหกเดือนนัน้ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มชี ่อื อยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนและสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดือนนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการ
เลือกจัดทาและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนตามรอบปี บญ
ั ชี ให้บริษัทจัดการได้รบั ยกเว้นไม่ต้องจัดทาและส่ง
รายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสาหรับปี บญ
ั ชีนนั ้
(18) จัดให้มรี ายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้
ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
(19) จัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมสาหรับทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือของรอบปี
ปฏิทนิ และรายงานทุกรอบปี บญ
ั ชีของกองทุนตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผถู้ อื
หน่ วยลงทุนที่มชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบ
ระยะเวลา 6 เดือน และ ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ้นปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้ หากบริษัทจัดการเลือกจัดทาและจัดส่งรายงานรอบปี
บัญชีตามรายงานรอบปี ปฎิทนิ บริษทั จัดการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
เป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีของกองทุน ตามลาดับ การจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนนัน้ ให้
บริษทั จัดการจะดาเนินการอย่างน้อยด้วยวิธกี ารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์ หรือ สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จดั ส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธกี ารตาม (1) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการตามวิธกี ารดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเลือกจัดทารายงานรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน บริษทั จัดการจะได้รบั การยกเว้นไม่ต้องจัดทาและ
จัดส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีนัน้ เว้นแต่ในกรณี ท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขเป็ นอย่างอื่น
(20) จัดให้มผี สู้ อบบัญชีของกองทุนรวมทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
(21) จัด ให้มีผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ท่ีมีคุ ณ สมบัติต ามประกาศสานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่ า ด้ว ยคุ ณ สมบัติข องผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและหากมีเหตุต้องเปลีย่ นตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บริษทั จัดการจะกระทาได้
ต่อเมื่อได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
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(22) ประสานงานกับผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามรายละเอียดในสัญ ญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุน เช่น การส่งมอบ
รับมอบ แปลงสภาพ จาหน่ าย จ่ายโอน ชาระ รับชาระค่าหลักทรัพ ย์ การรับและจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ
กองทุน
(23) แต่งตัง้ นายทะเบียนของกองทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
(24) แต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีกองทุนเมื่อยุตหิ รือเลิกกองทุน ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(25) ดาเนินการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุน 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) ขอรับ ใบแทนหลัก ฐานการรับ จดทะเบีย นกองทรัพ ย์สิน เป็ น กองทุ นรวมต่ อสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดในกรณีทห่ี ลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทาลาย
(29) ปฏิบตั กิ ารอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซง่ึ วัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซง่ึ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ที่มอี ยู่ในปั จจุบนั และที่
แก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทข่ี อ้ กาหนดในข้อผูกพัน
หรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการ
กองทุนได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงือนไขการเปลีย่ นบริษทั จัดการ :
ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นบริษทั จัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสั ่งของสานักงาน หรือโดยเหตุอ่นื ใดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าทาหน้าทีต่ ่อไปได้ ซึง่ รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 400/22 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : (02) 470 9520
สิ ทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื
หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต โดยเคร่งครัด
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(2) รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สนิ อื่น รวมถึงการดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน รับเงิน
และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทุนพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุน เช่น เงินปั น ผล ผลตอบแทนรับจากหลักทรัพ ย์
ผลตอบแทน เงินต้นอื่นใดทีไ่ ด้จากหลักทรัพย์หรือจากการจาหน่ ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ เงินชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุน หรือ
เงินได้อ่นื ใดของกองทุน โดยดูแล รับฝาก และเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากและหรือบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุนพร้อมทัง้ ดูแล
ให้การเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของ
กองทุนเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ จะรับ ผิดชอบต่ อ ความเสีย หาย ความสูญ เสีย หรือ ค่ าใช้จ่ ายใดๆ ที่เกิด ขึ้น จากการไม่ สามารถ
ดาเนินการรับหรือจ่ายเงินได้ทนั ตามกาหนดเวลาตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
(3) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน เช่น จัดทารายงานการดาเนินการตามคาสั ่งของบริษทั จัดการในการรับเงิน
และทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ทีก่ องทุนพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุน เช่น เงินปั นผล ผลตอบแทน การจาหน่ายหลักทรัพย์
จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สนิ ของกองทุนทีร่ บั ฝากไว้
(4) จัดให้มกี ารรับมอบ ส่งมอบ เปลี่ยนแปลง จาหน่ าย รับชาระ ชาระราคาหลักทรัพย์ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ
ของกองทุน ตามคาสั ่งของบริษัทจัดการ โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์จะได้ตรวจสอบรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน
ก่อน
(5) จัดทารายงานการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และรายงานเกีย่ วกับเงินสดของกองทุน
(6) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงสิทธิทเ่ี กี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ ที่กองทุนลงทุน เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถอื หุ้น
สิทธิในการจองหุ้นเพิ่มทุน สิทธิในการรับเงินปั นผลหรือผลตอบแทนหรือเงินได้อ่นื ใดจากหลักทรัพย์รวมถึงการแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์ทม่ี 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 ิหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
(8) ดาเนินการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตนหรือฟ้ องร้องเรียกค่ าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษทั จัดการ ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้
ค่าใช้จ่ายในการฟ้ องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิ กองทุนนัน้
(9) รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับ
ซื้อคืนหน่ วยลงทุน จานวนหน่ วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการจาหน่ ายหน่ วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุน และจานวนหน่ วยลงทุนที่
ลดลงจากการขายคืนหน่ วยลงทุนของผู้ถอื หน่ วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการคานวณไว้ตามทีร่ ะบุในรายละเอียดโครงการ ทัง้ นี้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่
เกิดขึน้ จากความผิดพลาดในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการได้คานวณไว้และผูด้ ูแลผลประโยชน์
ได้รบั รองความถูกต้องแล้ว
(10) ให้ความเห็นชอบเมื่อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของ
กองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ น
อื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุ น ซึ่งบริษทั จัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือ
คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือให้ความเห็นชอบกรณีการ
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ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนการชาระหนี้ตาม
ตราสารแห่งหนี้ตามวิธที ค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด กรณีราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
กรณีอ่นื 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 ครองประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุน หรือในกรณีทเ่ี ป็ นทรัพย์สนิ อื่นของกองทุน
ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ได้มปี ระกาศกาหนดรายละเอียดไว้
(12) ให้ค วามเห็น เกี่ยวกับ การจัดการกองทุ น ของบริษัท จัดการ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบในการจัด ท ารายงานตามที่ป ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กา หนด เช่น รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลา
6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์จะจัดทาและนาส่งถึงบริษัทจัดการภายใน 60 วันนับแต่วนั สิ้น
รอบบัญชีของกองทุน และ 30 วัน นับแต่วนั สิน้ รอบบัญชีของกองทุนหรือปี ปฏิทนิ ตามลาดับ
(13) เมื่อเกิดเหตุท่ตี ้องเลิกกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิน้ สุดหน้าที่เมื่อผูช้ าระบัญชีของกองทุนได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ในระหว่างทีก่ ารชาระบัญชียงั ไม่สน้ิ สุด ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะดูแลและรับฝากทรัพย์สนิ
ของกองทุ น จนกว่ า จะจดทะเบีย นเลิก กองทุ น ดัง กล่ า วกับ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรีย บร้อ ยแล้ว และผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบให้ผู้ชาระบัญชีปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผู้ชาระบัญชีกระทาการหรืองดเว้นกระทาการ
ตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องประกาศกาหนด จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงาน
ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(14) จ่ายเงินคืนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามคาสั ่งของผูช้ าระบัญชี
(15) กรณี ท่สี ญ
ั ญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์ จะดาเนินการโอน และหรือส่งมอบทรัพย์สินและข้อมูล
เอกสารทัง้ หมดของกองทุนให้แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือผูช้ าระบัญชี (แล้วแต่กรณี) หรือตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
หรือคาสั ่งของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาสิน้ สุดลง
(16) หน้าทีอ่ ่นื ใดตามทีก่ ฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
พระราชบัญ ญัติหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าทีด่ ูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน และ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิง่ ทีส่ ่งมอบให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกรณีทผ่ี ดู้ ูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุน ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอาจใช้สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
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ผูด้ ูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ไม่ว่าการกระทานัน้ จะ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ ของผู้ อ่นื เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทาหน้ าที่เป็ น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนิ นการในลักษณะที่เป็ น ธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ นทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณี ท่ีก ารดาเนิ น การใดต้อ งได้รบั มติของผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น หากบริษัท จัด การกองทุ นรวมไม่ ดาเนิ น การขอมติ ให้ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์มอี านาจดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
บริษทั จัดการจะเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุขอ้ ใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดย
บอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ตกลงไว้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์หรือ
บริษทั จัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีทม่ี กี ารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือกฎหมายหรือ
กรณีอ่นื ใด อันจะมีผลเป็ นการเพิม่ ภาระหน้าทีแ่ ก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์ และผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดงั กล่าว
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษทั จัดการทราบล่วงหน้า เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีทผ่ี ถู้ ือหน่ วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่ วยลงทุนที่
ขายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนเรียกร้องให้มกี ารเปลีย่ นแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีทผ่ี ดู้ ูแลผลประโยชน์นาข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการกองทุ นหรือข้อมูลอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิ ดเผย
หรือใช้ในทางทีก่ ่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์เอง บริษทั จัดการ
สามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ ทัง้ นี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีทผ่ี ดู้ ูแลผลประโยชน์มคี ุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยคุณสมบัติของผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลัง บริษทั จัดการจะดาเนินการให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์แก้ไข
คุณสมบัติให้ถูกต้องภายในสิบ ห้าวันนั บแต่วนั ที่บริษัทจัดการทราบเหตุดงั กล่าว และแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ทีแ่ ก้ไขเสร็จสิน้
ในกรณีท่ผี ู้ดูแลผลประโยชน์ มไิ ด้แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัท จัดการจะขออนุ ญ าต
เปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลาดังกล่าว และเมื่อ
ได้รบั 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 ให้กระทาได้ต่อเมื่อ
บริษทั จัดการได้รบั อนุ ญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วในกรณีผดู้ ูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้ง
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กับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทาได้ หากเป็ นกรณีทม่ี นี ัยสาคัญและไม่สามารถ
แก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้
ในกรณีผดู้ ูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้
กระทาได้ หากเป็ นกรณีทม่ี นี ัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ 1 เลขที่ 400/22 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : (02) 470 9520
และ/หรือที่บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรือที่ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ จากัด
และ/หรือทีต่ วั แทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์ได้แต่งตัง้ และ/หรือ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ใดๆใด ๆ
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ทีอ่ ยู่ : บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 0 2645 0080
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ทีอ่ ยู่ : บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 0 2645 0080
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ทีอ่ ยู่ : บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 0 2645 0080
ชื่อ : นางสาว ชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
ทีอ่ ยู่ : บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 0 2645 0080
ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิม้ สกุล
ทีอ่ ยู่ : บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 0 2645 0080
หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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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
ชื่อ : ทีอ่ ยู่ : สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีบ่ ริษทั จัดการแต่งตัง้
7. ผู้ดแู ลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี
ชื่อ : ทีอ่ ยู่ : สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็ นผู้ดแู ลสภาพคล่อง) : ไม่มี
ชื่อ : ทีอ่ ยู่ : สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 9. ที่ปรึกษา : ไม่มี
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน : ชื่อ : ทีอ่ ยู่ : สิ ทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิด ชอบตามที่ระบุ ไว้ในสัญ ญาแต่งตัง้ (ถ้ามี) ทัง้ นี้ สัญ ญาดังกล่าวจะไม่ขดั ต่อประกาศหรือ
กฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :
บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุน ให้เป็ นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน
เพื่อให้คาแนะนาในเรื่องต่างๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน เพื่อให้บริหารจัดการกองทุนเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทีป่ รึกษาการลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการอาจจะแต่งตัง้ ขึน้ ดังกล่าวนัน้ จะไม่มี
อานาจควบคุมการดาเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื่อบริษัทจัดการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาการลงทุนแล้ว บริษัท
จัดการจะดาเนินการแจ้งชื่อทีป่ รึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป
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9.2. ที่ปรึกษากองทุน : ไม่มี
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจทาการแต่ตงั ้ ผู้ท่มี ใี บอนุ ญาตในการประกอบธุรกิจเป็ นที่ปรึกษากองทุนให้เป็ นที่ปรึกษา
กองทุน เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็ นไปอย่างเหมาะสมและพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน โดยที่ปรึกษา
กองทุนจะไม่มอี านาจควบคุมการดาเนินการของบริษทั จัดการแต่ประการใด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะแต่งตัง้ ที่ปรึกษากองทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้ หรือยกเลิกการ
แต่งตัง้ ทีป่ รึกษากองทุนในสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ ทัง้ นี้ทป่ี รึกษากองทุนดังกล่างต้องมีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และ/หรือประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด และ/หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
10. ผู้ประกัน (กรณี กองทุนมีประกัน) : ไม่มี
11. ผู้รบั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
ชื่อ : ทีอ่ ยู่ : สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : หมายเหตุ (ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะแต่งตัง้ ทีผ่ รู้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) ในภายหลัง โดยบริษทั จัดการ
จะแจ้งการแต่งตัง้ หรือยกเลิกการแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) ให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ทราบ ทัง้ นี้ผรู้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ/
หรือประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด และ/หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 13. สิ ทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิในการขายคืนหน่วยลงทุน ตามหัวข้อ "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผลมีสทิ ธิในการรับเงินปั นผล ตามหัวข้อ "การจ่ายเงินปั นผล"
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถโอนหน่ วยลงทุนและต้องชาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบียบวิธกี ารที่นาย
ทะเบียนกองทุนกาหนด
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไม่สามารถนาหน่วยลงทุนไปจาหน่าย จ่ายโอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้
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13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจี ดั การ :
13.5.1 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อให้บริษทั จัดการทาการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนโดยบริษทั จัดการ
จะกระทาการตามหัวข้อ "วิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ"
13.5.2 กรณีผู้ถือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุน ที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีท่มี กี ารแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน
และหน่ วยลงทุนชนิดดังกล่าว มีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนดังกล่าว
ได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผู้ถือหน่ วยลงทุนมีสทิ ธิท่จี ะได้รบั เงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการตามหัวข้อ
"การชาระบัญชีกองทุนรวมและวิธกี ารเฉลีย่ เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"
13.7. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ : 13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย่ งั ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอื ว่า
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ท่ไี ด้รบั การแต่งตัง้
จากบริษทั 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 :
กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่ วยลงทุน (Scripless) โดยจะดาเนินการดังต่อไปนี้เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการ
ให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่น
14.2.1 สาหรับการเสนอขายครัง้ แรก
ภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้จดั สรรหน่ วยลงทุนให้ผู้สั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อที่สมบูรณ์ และบริษัท
จัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
14.2.2 สาหรับการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
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ภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้จดั สรรหน่ วยลงทุนให้ผู้สั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อที่สมบูรณ์ และบริษัท
จัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุน
14.2.3 เมื่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซื้อและหรือขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ และบริษทั จัดการได้ทารายการดังกล่าวสมบูรณ์
แล้ว นายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุน ภายใน 5
วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนรายการนัน้ ๆ ซึง่ บริษทั จัดการจะถือว่ายอดคงเหลือ
ของหน่ วยลงทุนของกองทุนทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตามข้อมูลของนายทะเบียนหน่ วยลงทุนและ
ตามข้อมูลในหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนฉบับล่าสุดที่นายทะเบียนหน่ วยลงทุนจัดทาและนาส่งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุน เป็ นข้อมูลทางทะเบียนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
14.2.4 ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถแจ้งให้นายทะเบียนหน่ วยลงทุนทราบถึงข้อมูลทีผ่ ดิ พลาดหรือไม่ครบถ้วน ในหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนได้ โดยต้องแจ้งให้นายทะเบียนหน่ วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่นาย
ทะเบียนได้จดั ส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว
14.2.5 บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุ ญาต โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่
ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
14.2.6 หากเป็ นกรณีผู้ถอื หน่ วยลงทุน 2 คนถือหน่ วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนทัง้ หมดเป็ นผูถ้ อื หน่ วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุน โดยจะถือเอาบุคคลทีม่ ชี ่อื แรกในคาขอ
เปิ ดบัญชีกองทุนรวมเป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือผูร้ บั เงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนสามารถ
ใช้อา้ งอิงต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่ วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่ วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงิ นปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาให้มกี ารจ่ายเงินปั นผลของหน่ วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
จ่ายเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล และอัตราเงินปั นผลของกองทุน ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
ดังต่อไปนี้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางทีผ่ ลู้ งทุนทัวไปสามารถเข้
่
าถึงได้ เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
(2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ถือหน่ วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุช่อื ผูถ้ อื เมื่อได้รบั การร้องขอ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีอาจจ่ายเงิน ปั นผลให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ นด้วยวิธีการที่ต่างกัน สาหรับหน่ วยลงทุ นที่ขายในช่วง
ระยะเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.ก่อน ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละครัง้ และจะถือ
ปฏิบตั เิ พิม่ เติมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
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ในกรณีผถู้ อื หน่ วยลงทุนไม่ใช้สทิ ธิขอรับเงินปั นผลจานวนใดภายในอายุความใช้สทิ ธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นาเงินปั นผลจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดนัข้ อ้ จากัดในการจ่ายเงินปั นผล :
16. วิ ธีการชาระเงิ นหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
บริษัทจัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพ ย์ห รือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้ ในกรณี
ดังต่อไปนี้
1. หากมีการผิดนัดชาระหนี้หรือมีพ ฤติการณ์ ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทัง้ ทีเ่ ป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดการกองทุนรวมในกรณีทผ่ี อู้ อกตราสารแห่งหนี้
หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีทบ่ี ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อ มีการบัน ทึก มูลค่ าตราสารแห่ งหนี้ ห รือสิท ธิเรีย กร้อ งเป็ น ศูน ย์ ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ทุ กรายที่มีช่อื อยู่ใน
ทะเบียนผู้ถอื หน่ วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บนั ทึกมูลค่า ตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์
เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้
16.1.2 เมื่อ ได้รบั ทรัพ ย์สิน มาจากการรับ ช าระหนี้ บริษัท จัด การจะไม่ น าทรัพ ย์สิน ดังกล่ าวและเงิน ได้สุท ธิจาก
ทรัพ ย์สิน ที่ได้จากการรับ ช าระหนี้ มารวมค านวณมูลค่ าทรัพ ย์สิน สุ ท ธิข องกองทุ น รวม และจะจ าหน่ า ย
ทรัพย์สนิ ที่ได้จากการรับชาระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วย
ลงทุนเป็ นสาคัญ เว้นแต่กรณีท่ผี ถู้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้
ตกลงรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ ดังกล่าวแทนเงิน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุน
กาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ที่ได้จากการรับชาระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ นัน้ ได้ และในกรณีทม่ี คี ่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากเงิน
สารอง รายได้หรือผลประโยชน์ทไ่ี ด้จากการบริหารทรัพย์สนิ นัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะเฉลีย่ เงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้จากการรับชาระหนี้คนื ให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธินัน้ ภายใน 45
วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลีย่ เงินคืนเป็ นอย่างอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รบั ชาระ
หนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามความในข้อ 16.1.3 โดย
อนุโลม
16.2 กรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยมติพเิ ศษ และบริษทั จัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมจะได้
จากการรับชาระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สนิ ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระ
หนี้
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16.2.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวมโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สนิ นัน้ เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ามาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวดังนี้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการอาจมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ
ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณี เป็ น ทรัพ ย์ สิน ประเภทที่ก องทุ น รวมไม่ สามารถลงทุ น ในหรือ มีไว้ได้ บริษัท จัด การจะจ าหน่ า ย
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
และในระหว่ า งที่ บ ริษั ท จัด การยัง ไม่ ส ามารถจ าหน่ า ยทรัพ ย์ สิน ดัง กล่ า ว บริษั ท จัด การอาจจัด หา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวในกรณีทม่ี คี ่าใช้จ่ายในการบริ หารทรัพย์สนิ บริษัทจัดการจะจ่ายจาก
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีทม่ี พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการ
กองทุนรวมจะดาเนินการให้ผู้ถอื หน่ วยทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ณ วันที่มพี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อก
ตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้
จากการรับชาระหนี้กไ็ ด้ ทัง้ นี้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนาตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้อง
นัน้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เงื่อนไขเพิ่ มเติ ม :
1. ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้จาก
การรับชาระหนี้ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ ารเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้ นี้ หากได้มกี ารจาหน่าย
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินนั ้ ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลีย่ เงินคืน
บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมก็ได้
2. บริษทั จัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้ โดยเป็ นไป
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง
3. บริษทั จัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่ นแทนเงินได้ ในกรณีท่ี
เป็ นการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (MF for PVD) ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทน.41/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการจัดตัง้ และจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุน
สารองเลีย้ งชีพ ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562
4. หลักเกณฑ์การจัดสรรหลักทรัพย์
4.1 ในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน บริษทั
จัดการจะยึดหลักให้มกี ารดาเนินการทีเ่ หมาะสม เกิดประโยชน์สงู สุด และเป็ นธรรม ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ทุกรายเป็ นสาคัญ โดยจะพิจารณาปั จจัยดังต่อไปนี้
(1) มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ (Mark to Market)
(2) อายุเฉลีย่ ของตราสารหนี้ทล่ี งทุน (Duration)
(3) สัดส่วนการลงทุน
(4) สภาพคล่องของตราสาร
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(5) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Credit Rating)
หลักการจัดสรร
- บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดสรรโดยเทียบมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน และจัดสรร
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ให้เป็ นไปตามสัดส่วน (%) การถือหน่วยลงทุนทีข่ ายคืนหน่วยลงทุน ณ วันทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุน
ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
- บริษทั จัดการอาจพิจารณาปั ดจานวนหุน้ /จานวนหน่ วยของตราสารภายใต้ท่คี านวณได้จากการจัดสรรให้เป็ นจานวน
เต็มตามขนาดมาตรฐานการซื้อ-ขายตามความเหมาะสม
- ในกรณีทม่ี ขี อ้ จากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ เช่น กรณีท่ี ผูอ้ อกตราสารมีการกาหนดเงือ่ นไขทีไ่ ม่อนุญาต
ให้กองทุนแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนถืออยู่ทงั ้ หมดทีอ่ อกโดยผูอ้ อกตราสารรายนัน้ ได้ หรือในกรณีท่กี าร
จัดสรรหลักทรัพ ย์หรือทรัพ ย์สิน ใดๆมีแนวโน้ ม ส่งผลให้คุณ สมบัติด้านสภาพคล่องของหลักทรัพ ย์ห รือทรัพ ย์สิน
ภายหลังการจัดสรรลดลงอย่างมีนัยสาคัญ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ ตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการพิจารณาว่าเหมาะสม เกิดประโยชน์สงู สุด และเป็ นธรรม ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมทุกราย
4.2 ในกรณี ท่ีบ ริษัท จัด การจะช าระค่ า ขายคืน หน่ ว ยลงทุ น เป็ น หลัก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์สิน อื่น แทนเงิน บริษัท จัด การจะ
ดาเนินการจัดสรรหลักทรัพย์ตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นที่จะนามาชาระเป็ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแทนเงินให้แก่
ผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุน โดยคานวณจากมูลค่ายุตธิ รรมทีบ่ ริษทั จัดการใช้ในการคานวณราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
อื่นนัน้ ณ วันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุน และจัดสรรหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตามหลักการจัดสรรตามข้อ 4.1 และหากมี
ส่วนต่างจะชาระเป็ น เงินสด โดยมีวธิ กี ารคานวณ ดังนี้
(ก) คานวณจานวนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนที่กองทุนต้องชาระให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน และสัดส่วนการถือหน่ วย
ลงทุนทีข่ ายคืนหน่วยลงทุน
(ข) คานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื่อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละ
ตัวคิดเป็ นสัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทัง้ หมด
(ค) จัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่ วยลงทุนที่ขายคืนหน่ วยลงทุนซึ่งพิจารณาจาก
หลักการจัดสรรตามข้อ 4.1
(2) บริษทั จัดการจะดาเนินการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยในกรณีทม่ี ลู ค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
อื่นทีจ่ ะจัดสรรให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนมีมลู ค่าน้อยกว่าจานวนเงินทีผ่ ขู้ ายคืนหน่วยลงทุนจะได้รบั จากการขายคืน
หน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะจัดสรรหลักทรัพย์ทค่ี านวณได้ตามข้อ 4.2 (1) ให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน และจะทาการ
ชาระส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็ นเงินสดให้แก่ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุน ในกรณีทก่ี องทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การชาระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการจะทาการชาระส่วนต่างให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนเมื่อกองทุนมีเงิน
สดคงเหลือ ณ สิ้น วัน ท าการใดถัด จากวัน นัน้ ทัง้ นี้บ ริษัท จัด การจะยึดหลัก ให้มีการดาเนิ น การที่เหมาะสม เกิด
ประโยชน์สงู สุด และเป็ นธรรม ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็ นสาคัญ
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับจานวนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนทีผ่ ขู้ ายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รบั หักด้วย
มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นทีต่ อ้ งการจัดสรรให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(3) กรณีท่มี ผี ู้ขายคืนหน่ วยลงทุนที่รบั ค่าขายคืนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่ นแทนเงินมากกว่า 1 ราย
บริษทั จัดการจะดาเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ตามวิธกี ารทีก่ าหนดในข้อ 4.2 (1)
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(4) กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามข้อ 4.2 (2) ให้แก่ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุนทีร่ บั ค่าขายคืนหน่ วยลงทุนด้วย
หลักทรัพ ย์ห รือทรัพ ย์สินอื่นแทนเงิน ที่มีจานวนผู้ขายคืน หน่ วยลงทุ น ดังกล่ าวมากกว่า 1 ราย บริษัท จัดการจะ
ดาเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนทีม่ มี ูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยทีส่ ุดก่อนตามลาดับ
ทัง้ นี้บริษทั จัดการจะยึดหลักให้มกี ารดาเนินการทีเ่ หมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็ นธรรม ต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกรายเป็ นสาคัญ
4.3 วิธกี ารส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดาเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญ ชีท่ผี ู้ถือหน่ วยลงทุนเปิ ดไว้กับบริษัทศูนย์รบั ฝากหลัก ทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จากัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู้รบั ฝากทรัพย์สินหรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ น หรือผู้รกั ษาทรัพ ย์สิน หรือ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น โดยในส่ วนที่เป็ น เงิน นั น้ บริษัท จัด การจะ
ดาเนินการโอนเข้าบัญชีรบั ชาระค่าขายคืนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนให้ไว้กบั บริษทั จัดการ
โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประเภทกองทุนสารองเลี้ยงชีพในวันเดียวกับ
การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงินให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นทีๆ่ ส่งคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันเดียวกัน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะยึดหลักให้มกี ารดาเนินการทีเ่ หมาะสมเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย
17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษั ท จัด การกองทุ น รวมมี ห น้ า ที่ จ ัด ให้ มี ท ะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามหลัก เกณฑ์ ท่ี อ อกตามมาตรา 125(5) แห่ ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่น รวมทัง้ การให้สทิ ธิหรือการจากัดสิทธิ
ใด ๆ แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าทีแ่ ล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่ วยลงทุน ในกรณี
ดังนี้
(ก) การโอนหน่ วยลงทุน ในกรณี เป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ที่มิใช่ รายย่อย และการโอนหน่ วยลงทุ นจะทาให้
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ เี งินลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการโอนหน่ วย
ลงทุนจะทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทุน
รวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่วยลงทุน ดังนี้
1. หน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุน
รวมหุน้ ระยะยาวทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
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18. ข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิ ออกเสียง (ถ้ามี) :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษทั
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้
ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
19. หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการใด หากไม่สามารถดาเนินการตามมติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพเิ ศษของผู้ถอื หน่ วยลงทุนได้
เนื่องจากข้อจากัดดังต่อไปนี้ บริษัท จัดการกองทุนรวมอาจดาเนินการขอรับ ความเห็นชอบจากสานั กงานตามแนวทางที่
สานักงานกาหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถอื หน่ วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป้ นผู้รบั ผิดชอบในการ
ดาเนินการ
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หากบริษทั จัดการ
กองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้
ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามตินนั ้ เสียไป
ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน (มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื
หน่ วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือทีก่ าหนดไว้
ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีท่เี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีท่เี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิ ธีการแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันทีเ่ ป็ นไปตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญที่เป็ นไปตาม
และไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทอ่ี อกโดยอาศัยอานาจ
ของกฎหมายดังกล่าว ให้ถอื ว่าข้อผูกพันส่วนทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุน ทัง้ นี้ เรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ให้รวมถึง
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(ก) ข้อกาหนดเกีย่ วกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
(ข) ข้อกาหนดเกีย่ วกับการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกาหนดเกีย่ วกับการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
(ง) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 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 ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
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 เติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
ต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ แู ลผลประโยชน์ พร้อม
ทัง้ 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
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
21.2. รายละเอียดเพิม่ เติม : 22. การเลิ กกองทุนรวม :
22.1. เงือ่ นไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี้
(1) จานวนผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) เมื่อมูลค่าหน่ วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมด โดยคานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่ วยลงทุน ลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาทในวันทาการใด และบริษทั จัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนัน้
(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่ วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้
แล้วทัง้ หมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่ วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนใดติดต่อกัน คิด
เป็ นจานวนเกินกว่าสองในสามของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ กรณีทเ่ี ป็ นกองทุน
รวมที่มกี าหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการ
ขายคืนหน่ วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิ ดให้รบั ซื้อคืน
หน่วยลงทุนเท่านัน้

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG

17

ข้อผูกพัน
ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่
เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สนิ คงเหลือทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทีเ่ หลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการขายคืนนัน้
(4) กรณีทป่ี รากฏข้อเท็จจริงซึง่ บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
จะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
โดยรวม
ความใน (3) และ (4) มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวม
ฟี ดเดอร์ 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
22.1.2 เมื่อสานักงานมีคาสั ่งเลิกกองทุนรวมตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเมื่อสานักงานมี
คาสั ่งเพิกถอนการอนุ มตั ิให้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
22.1.3 เมื่อการอนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นอันสิน้ สุดลงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตัง้
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปและเพื
่
่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
22.1.4 เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่ วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการ
22.1.5 สานักงานก.ล.ต. มีอานาจเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมได้ ในกรณีทป่ี รากฏเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) มีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือข้อผูกพันทีข่ ดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจาหน่ ายหน่ วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบตั ิหรือดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปตามที
่
ก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช้ วนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในกรณีทส่ี านักงานสั ่งเพิกถอนการอนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ ง ให้บริษทั จัดการกองทุน
รวมดาเนินการให้มกี ารเลิกกองทุนรวมทันที
22.1.6 ในกรณี ท่ีภ ายหลังการเสนอขายหน่ วยลงทุ น ครัง้ แรกแล้ว ปรากฏว่ าไม่ มีต ราสารที่สามารถลงทุ น ได้อ ย่ า ง
เหมาะสม 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 22.1.1
(2) แจ้งให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 โดยวิธกี ารดังนี้
(ก) แจ้งผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่ หี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนได้
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(ข) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(3) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยู่ของกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏ
เหตุตาม 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทาได้เพื่อชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ
(4) ชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนภายใน 10 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั ที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.1 และเมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็ นการเลิก
กองทุนเปิ ดนัน้
เมื่อได้ดาเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ คงเหลืออยู่จากการดาเนินการตาม (3) บริษัท
จัดการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธกี ารชาระบัญชีของกองทุนรวม
กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
1. ยุตกิ ารรับคาสั ่งซื้อและคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1
2. แจ้งให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1โดยวิธกี ารดังนี้
(ก) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่ หี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนได้
(ข) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อมูลทีแ่ จ้งให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบ ต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังนี้
(1) บลจ. จะดาเนินการโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ อื หน่วยไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น
ตามแนวทางทีก่ าหนดในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผูถ้ อื หน่วย
(2) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นอีก
ทอดหนึ่ง ผูถ้ อื หน่วยสามารถแจ้งต่อบริษทั จัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมอื่นทีผ่ ถู้ อื หน่วยกาหนดและผูถ้ อื หน่วยจะได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อ
เป็ นไปตามเงือ่ นไขโดยครบถ้วนดังนี้
(2.1) เป็ นการโอนย้ายตามคาสั ่งของผูถ้ อื หน่วยเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ายไปยัง กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีอ่ ยูภ่ ายใต้การจัดการของบริษทั จัดการเดียวกัน
(2.2) เป็ นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ทัง้ นี้ ในการกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษทั จัดการต้องคานึงถึงระยะเวลาทีผ่ ถู้ อื หน่วยจะสามารถดาเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม
การโอนย้ายหน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การบริหารจัดการ
ของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
จัดการอื่น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นที่มนี โยบายการลงทุน
หรือความเสีย่ งทีใ่ กล้เคียงกับกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเดิม หรือโอนไปยังกองทุนรวม
เพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมทีม่ คี วามเสีย่ งต่า สุด โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
แล้ว และไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อ -ขาย หรือ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG

19

ข้อผูกพัน
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษัท จัดการจะพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยลงทุนและกองทุนเป็ น
สาคัญ
ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ถู้ อื หน่ วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม อื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถ้ อื หน่ วยสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน
รวมกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม อื่นทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนกาหนด และผูถ้ อื หน่ วยจะได้รบั
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็ นไปตามเงือ่ นไขโดยครบถ้วนดังนี้
(1) เป็ นการโอนย้ายตามคาสั ่งของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2) เป็ นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่ ริษัทจัดการกองทุนรวมกาหนด ทัง้ นี้ ในการกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าวบริษัท จัดการกองทุ นรวมต้องค านึ งถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่ วยลงทุ น จะสามารถดาเนิน การเพื่อแจ้ง
โอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
(3) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวเพื่อรวบรวมเงินและดาเนินการโอนย้ายการ
ลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามเงือ่ นไขการเลิกโครงการ
(4) รวบรวมเงินทีไ่ ด้จากการดาเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1(5)
ดาเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อ
การออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชกั ช้า
เมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมนัน้
ในกรณีทป่ี รากฏว่ากองทุนเปิ ดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทจ่ี ะต้องดาเนินการเพื่อ
เลิกกองทุนเปิ ดตามข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ให้บริษัทจัดการได้รบั การยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ิในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิม่ เติม บริษทั จัดการ
จะดาเนินการให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
(1) การจัดทาและจัดส่งหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ”
หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งหนังสือชีช้ วน
(2) การจัดทาและจัดส่งรายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏ
เหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(3) การจัดทารายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัท
จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดส่งรายงาน
(4) การจัดทารายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุ
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือ
ในวันทีค่ รบกาหนดจัดส่งรายงาน
(5) การจัดทาและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันที่
ปรากฏเหตุการณ์ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(6) การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตามข้อ
“วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่ วย
ลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ “วิธกี าร
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คานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน”
นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลัก
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิ กกองทุน :
บริษทั จัดการจะจัดให้มกี ารชาระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทา
หน้าทีร่ วบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิ ทีค่ งเหลือจากการชาระหนี้สนิ ของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ ทาการ
อย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุน
รวมและผูช้ าระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ชาระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สนิ คงค้างอยู่ให้ผชู้ าระบัญชีจดั การโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ให้ตกเป็ นกรรมสิทธิของส
์ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุ มตั ิจากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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