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กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้
Principal Global Opportunity Fund (PRINCIPAL GOPP)

• กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในอเมริกาเหนื อ ผู้ลงทุนจึงควรพิ จารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง
ด้วย
• กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล โกลบอล ออพพอร์ทู นิ ตี้ ล งทุ น ในกองทุ น Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund
(กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์กมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนทัวโลก
่
ดังนัน้ กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงใน
สกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงสกุลเงินอื่นๆ ตามที่กองทุนเข้าลงทุน
• กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล โกลบอล ออพพอร์ทู นิ ตี้ ลงทุ น ใน Master Fund ต่า งประเทศ บริ ษัทจัดการจึง อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อขาย
ล่วงหน้ าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ของสกุล เงินบาทและดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงสกุลเงินที่ เกี่ยวข้อง
โดยขึ้นอยู่กบั ดุลยพิ นิจของบริษัทจัดการ ดังนัน้ กองทุนจึงอาจได้รบั ผลกระทบจากสกุลเงิ นที่ ลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนตา่ กว่าเงินทุนเริ่มแรกได้
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) โดยพิ จารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั ้น กฎข้อบัง คับ และปั จจัยอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อง เช่น ทิ ศทางราคาหลัก ทรัพ ย์
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสี่ยง เป็ นต้น ดังนัน้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุน รวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่
ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ ไป
• เนื่ องจากกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ เป็ นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ ทางการของต่างประเทศ
อาจออกมาตรการในภาวะที่เกิ ดวิ กฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงิ นกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผ้ลู งทุน
ไม่ได้รบั เงินคืนตามระยะเวลาที่กาหนด
• ในกรณี ที่กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สานักงานกาหนด ผู้ลงทุนอาจ
ไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่มีคาสั ่งไว้
• ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผ้ลู งทุนอาจได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนดในหนังสือชี้ชวน
• การลงทุนในหน่ วยลงทุน มิ ใช่การฝากเงิ น และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบั เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้ อยกว่าเงิ น
ลงทุนเริ่ มแรกก็ได้ ดังนัน้ ผู้ลงทุน ควรลงทุนในกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล พริ นซิ เพิ ล ออพพอร์ทูนิตี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุน ใน
กองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนได้
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้ เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิ งในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัย
ให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
• การที่ สานักงาน ก.ล.ต. ได้อนุ มตั ิ ให้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560
มิได้เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความครบถ้วนและ
ความถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้เป็ นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 6 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566
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ให้กบั ผูล้ งทุน โดยไม่นาทรัพย์สนิ ทีจ่ าหน่ายได้ไปจดทะเบียนในกรณีที่
(ก) บริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรือไม่มตี ราสารที่
สามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(ข) กรณีทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(ค) กรณีทไี่ ม่สามารถลงทุนในกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund ได้
หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ทีม่ นี โยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้เหมาะสม
(ง) กรณีทกี่ องทุนรวมมีจานวนเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้ กองทุนเพื่อ
ส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(จ) กรณีมเี หตุให้เชื่อว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุนโดยรวม
ทัง้ นี้ ในกรณียุติการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกบริษัทจัดการจะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ถึงการยุติการขายหน่ วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ยุติการขายหน่ วยลงทุนนัน้ และให้การอนุ มตั จิ ดั ตัง้ กองทุน
สิน้ สุดลงในวันทีแ่ จ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่
1.11 ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จานวนเงิ นทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอ
ขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 5,000,000,000.00 บาท
2.1.1. จานวนเงินทุนของโครงการเริม่ ต้น : 3,000,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
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2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษทั จัดการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุน
ของโครงการได้ไม่เกิน 450 ล้านบาท
ทัง้ นี้ กรณีทบี่ ริษทั จัดการ สามารถขายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจานวนเงินโครงการกองทุน แล้ว บริษทั จัดการขอ
สงวนสิทธิทจี่ ะปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผถู้ อื
หน่วยทราบล่วงหน้า
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
จานวนหน่วยลงทุน : 500,000,000 หน่วย
ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายครัง้ แรก : 5,000 บาท
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก :
1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 1,000 บาท
2. ชนิดสะสมมูลค่า
1,000 บาท
3. ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
1 บาท
4. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
50,000,000 บาท
5. ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
1 บาท
6. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
500 บาท
7. ชนิดเพื่อการออม
1,000 บาท
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ ถัดไป :
1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 1,000.00 บาท
2. ชนิดสะสมมูลค่า
1,000.00 บาท
3. ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
1 บาท
4. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
50,000,000 บาท
5. ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
1 บาท
6. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
500 บาท
7. ชนิดเพื่อการออม
1,000 บาท
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน :
1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่กาหนด
2. ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่กาหนด
3. ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ไม่กาหนด
4. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ไม่กาหนด
5. ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ไม่กาหนด
6. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่กาหนด
7. ชนิดเพื่อการออม
ไม่กาหนด
จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน :
1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่กาหนด
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2. ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่กาหนด
3. ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ไม่กาหนด
4. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ไม่กาหนด
5. ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ไม่กาหนด
6. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่กาหนด
7. ชนิดเพื่อการออม
ไม่กาหนด
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า :
1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่กาหนด
2. ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่กาหนด
3. ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ไม่กาหนด
4. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ไม่กาหนด
5. ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ไม่กาหนด
6. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่กาหนด
7. ชนิดเพื่อการออม
ไม่กาหนด
2.11. จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า :
1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่กาหนด
2. ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่กาหนด
3. ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ไม่กาหนด
4. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ไม่กาหนด
5. ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ไม่กาหนด
6. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่กาหนด
7. ชนิดเพื่อการออม
ไม่กาหนด
2.12. รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นจานวนมูลค่าขัน้ ต่ าตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) ให้กับผู้
สั ่งซื้อ หรือสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ใน
อนาคต เพื่อเป็ น การอ านวยความสะดวก และเป็ น ประโยชน์ ให้แ ก่ผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น โดยบริษัท จัดการจะ
ประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้ อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการลดหรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่ าของการทารายการสั ่งซื้อ
และ/หรือขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ได้ โดยถือว่ าได้ร ับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ ว ยแล้ ว เพื่อ รองรับ รายการ
ส่งเสริมการขายหรือบริการต่าง ๆ หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นเป็ นสาคัญ โดยหากมี
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่ าวบริษัท จัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทาการ
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ของบริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของ
บริษทั จัดการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุ นรวม ชนิ ดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิ เศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุ นใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่ จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพีย งกองทุนเดียว โดย
เฉลี่ย ในรอบปี บัญชีไม่น้ อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุน มี
เป้ าหมายที่จ ะเน้ น ลงทุน ในกองทุ น Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund ซึ่ง
จดทะเบีย นในประเทศลักเซมเบิร์ ก ส่ ว นที่ เหลือ ลงทุ น ในหลักทรัพ ย์ อ่ืน ใดที่ ได้ รบั ความเห็น ชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต.ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้า ใจและสามารถรับความเสี่ยงของความผันผวนของการลงทุน
ในต่างประเทศ
3.2. ชนิดกองทุนรวม : ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ
- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)
- กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund )
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสีย่ งต่างประเทศ
3.5. นโยบายการกู้ยมื (ถ้ามี) : 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 ารในการคานวน Global Exposure limit : Commitment approach
3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหว
ตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund มุ่งหวังให้ผล
ประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (Active Management)
3.9. ดัชนีช้วี ดั /อ้างอิง
1) ดั ช นี MSCI ACWI Net Total Return ในสกุ ล เงิ น USD ปรั บ ด้ ว ยต้ น ทุ น การป้ องกั น ความเสี่ ย งอั ต รา
แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ประมาณร้อยละ 85
2) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ
วันทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการเปรียบเทียบตามที่บริษทั จัดการเห็นควรและเหมาะสม
ซึ่ง อยู่ ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุ น ที่กาหนด โดยบริษัท จัดการจะเปิ ดเผยข้อ มู ลและแจ้ง ให้ผู้ลงทุ น ทราบ
ล่ว งหน้ าอย่ างชัดเจนถึ ง วัน ที่มีการเปลี่ย นแปลงตัวชี้ ว ัดค่ าอธิบายเกี่ยวกับตัว ชี้วดั และเหตุ ผ ลในการเปลี่ย น
ตัวชี้วดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่า งไรก็ตามในกรณี การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั เพื่อให้เป็ น ไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกาหนดของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกาหนดของส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการ
วัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการใช้เปรียบเที ยบในกรณีที่ผอู้ อกตัว
ดัช นี ข องตัว ชี้ว ัดไม่ ได้ จ ัดท าหรือ เปิ ดเผยข้อ มู ล /อัต ราดัง กล่ าวอีกต่ อ ไป โดยบริษั ท บริษั ท จัดการจะแจ้ง การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่ วงหน้ าผ่านการประกาศในเว็บ ไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุ น มีน โยบายการลงทุ น ในหรือ มีไ ว้ซ่ึง หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ างประเทศเพี ย งกองทุ น เดีย วคื อ
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Morgan
Stanley Investment Management (ACD) Limited และเป็ นกองทุ น รวมที่ จ ัด ตั ง้ ตามระเบี ย บของ UCITS
(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้ กฎ หม ายที่ เ กี่ ยวข้ อ งข อง
ประเทศลัก เซมเบิ ร์ ก (Luxembourg) ซึ่ ง เป็ นสมาชิ ก สามัญ ของ International Organizations of Securities
Commission (IOSCO)
บริษทั จัดการจะส่งคาสั ่งซื้อขายหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักไปทีป่ ระเทศลักเซมเบิร์ก โดยใช้เงินสกุลดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา (USD) เป็ นสกุลเงินหลัก ในขณะที่กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุล
เงินเช่น ดอลลาร์ สหรัฐ (USD) ยูโร (EUR) โครนสวีเดน (SEK) เป็ นต้น และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะส่ง
คาสั ่งซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น หลักในประเทศอื่น ๆ นอกเหนื อ จากประเทศลักเซมเบิร์ก และ/หรือ
เปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยลงทุนและความเหมาะสม
ในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ โดยถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนรับทราบและยินยอมให้ดาเนินการแล้ว ทัง้ นี้ ในเบื้องต้นนี้
กองทุนจะลงทุนเป็ นสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนเป็ นสกุลเงินอื่นได้ บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิใน
การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
โดยรวม และบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า 7 วันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ส่วนที่เหลือจะพิจ ารณาลงทุ นในตราสารหนี้ที่มีลกั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ ท งั ้ ในประเทศและ
ต่างประเทศลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน ทีอ่ อกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
การเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ไ ด้รบั การจัดอันดับ ความน่ าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ ที่
ได้รบั การยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่ าเชื่อ ถือของตราสารหรือของผูอ้ อกตรา
สารอยู่ ใ นอัน ดับ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (investment grade) นอกจากนี้ กองทุ น อาจลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์ หรื อ
ทรัพ ย์ สิน อื่น หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามที่ร ะบุ ไ ว้ในโครงการหรือ ตามที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
กองทุ น อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการบริห ารการลงทุ น
(Efficient Portfolio Management) และ เพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัต ราแลกเปลี่ยน (hedging) โดยขึ้นอยู่กับ
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ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น
ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสี่ยง เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามหากผู้จดั การกองทุนพิจารณาว่า
การป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่ วย หรือทาให้ผู้ถอื หน่ว ยลงทุน
เสียประโยชน์ทอี่ าจได้รบั ผูจ้ ดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้
ทัง้ นี้ กองทุ นจะไม่ ลงทุ นหรือมีไว้ซ่งึ ในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารหนี้ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหรือผู้
ออก (Issue/Issuer) ต่ ากว่ าที่ส ามารถลงทุน ได้ (Non-investment grade) อย่ างไรก็ตาม กองทุน อาจลงทุ น ใน
หรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือทีต่ ัวตราสารหรือที่ผอู้ อกตราสารต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้
(Non-investment grade) หรื อ ตราสารทุ น ของบริ ษั ท ที่ ไ ม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรัพ ย์ (Unlisted
Securities) เฉพาะในกรณี ทตี่ ราสารหนี้นัน้ ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่ตวั ตราสารหรือที่ผู้อ อกตราสาร
ในอัน ดับที่ส ามารถลงทุ นได้ (Investment Grade) หรือ ตราสารทุ น ที่ จดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์ (Listed
Securities) ขณะที่กองทุ น ลงทุ น เท่ านั น้ และ/หรือ ลงทุ น ในหรือ มีไว้ซ่ึงตราสารแห่ งทุ น ของบริษัท ที่ ไม่ ได้จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะกรณี ที่ต ราสารแห่งทุ นนัน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์
ขณะทีก่ องทุนลงทุนเท่านัน้
เงื่อนไขอื่นๆ
ในกรณีทกี่ องทุนรวมหน่วยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทาง*หากเกิดเหตุการณ์ทกี่ องทุนปลายทาง มี
การลดลงในลักษณะใดดังนี้
(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันท าการใดติดต่ อกันคิดเป็ น จานวน > 2/3 ของ NAV
ของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) แจ้ง เหตุ ที่กองทุ นปลายทางมีมู ลค่ าทรัพ ย์ สิน ลดลง พร้อมแนวทางการดาเนิ น การของ บลจ. โดย
คานึงถึงประโยชน์ที่ดที ี่สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฎ
เหตุ
(2) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ สี่ นใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ทสี่ นใจจะ
ลงทุนรับรูแ้ ละเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการให้
บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวด้วย
(3) ปฏิบตั ติ ามแนวทางการดาเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีม่ ีการเปิ ดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางทีป่ รากฏเหตุ
(4) รายงานผลการดาเนินการให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ทัง้ นี้ ระยะเวลาในการดาเนินการตามข้อ (3) บริษทั จัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
*กองทุนปลายทาง หมายถึง กองทุนทีก่ องทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์ไปลงทุน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี้
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(1) เป็ นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงกองทุนที่มี
ลักษณะเป็ นการลงทุนร่วมกันของผูล้ งทุน ไม่ว่าจะจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
และไม่ว่ ากองทุ นดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรู ปบริษัท ทรัส ต์ หรือ รูปแบบอื่นใด เช่ น กองทุน อสังหาริม ทรัพ ย์
ต่างประเทศ (REIT) หรือโครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) เป็ นต้น
(2) เป็ นกองทุนทีก่ องทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ
5 ของ NAVของกองทุนตาม (1) นัน้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุ นของกองทุนหลัก (classes หรือ
sub-classes) หรือ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ย นแปลงกองทุ นรวมต่ างประเทศที่ล งทุ น ต่ างไปจากที่ระบุใ น
รายละเอียดโครงการกองทุนนี้โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศทีพ่ จิ ารณา
เลือกทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุ นที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ ทัง้ นี้
โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ข องผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้
ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่ นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนที่จะนาเงินไปลงทุนในกองทุนหลัก (classes
หรือ sub-classes) หรือ กองทุ นรวมต่ างประเทศอื่น อย่ างไรก็ต ามหากบริษัท จัดการไม่ สามารถลงทุ น ใน
กองทุนหลัก (classes หรือ sub-classes) หรือกองทุน ต่างประเทศที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์
ของโครงการ บริษทั จัดการอาจยกเลิกกองทุน หรือดาเนินการขอมติจากผู้ถอื หน่ วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลง
นโยบายการลงทุนก็ได้
ในกรณีการดาเนินการดังกล่าวทาให้การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน บริษทั จัดการจะดาเนินการตามหัวข้อ “อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม” ส่วนที่ 6: การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุนรวม
บริษั ท จัดการขอสงวนสิ ท ธิที่ จ ะน าเงิน ลงทุ น บางส่ ว นหรือ ทัง้ หมดมาลงทุ น ในประเทศไทย ทัง้ นี้ เพื่ อ
ประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีที่มคี วามผิดปกติของตลาด หรือในกรณีทมี่ กี ารเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทาให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฎิบตั ิ
หรือกรณีอ่ืนใดที่เกิดจากสาเหตุทไี่ ม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่
เกี่ยวข้อง หรือเกิดภาวะสงคราม เป็ นต้น
รายละเอียดกองทุนหลัก
กองทุ น ห ลั ก ที่ ก องทุ น จะลงทุ น คื อ Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund มี
รายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อกองทุน
: Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund
ประเภท
: กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ
: ไม่กาหนด
วันจัดตัง้ กองทุน
: 30 พฤศจิกายน 2010
จดทะเบียนประเทศ
: ลักเซมเบิร์ก
สกุลเงินของกองทุน
: USD
วันทาการซื้อขาย
: ทุกวันทาการของธนาคารในประเทศลักเซมเบิร์ก
การจ่ายปั นผล
: ไม่จ่ายปั นผล
บริษทั จัดการ
: Morgan Stanley Investment Management
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี
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ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน : J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
นโยบายการลงทุน
: กองทุ น หลัก จะมี น โยบายการลงทุ น ในหุ้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 70% ของการลงทุ น
กองทุ น หลัก บริ ห ารโดย Morgan Stanley Investment Management (ACD)
Limited ภายใต้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศ
ลักเซมเบิร์ก และอยู่ ภายใต้ UCITS กองทุ นหลักเน้ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ซึ่ง
รวมถึง ตราสารที่เที ย บเท่ าตราสารทุ น (หุ้น ของบริษั ท ต่ างชาติ ที่ซ้ือ /ขาย ใน
สหรัฐ ฯ (ADRs) และหุ้น ของบริษั ท ต่ างชาติที่ซ้ื อ /ขายในประเทศอื่น (Global
Depositary Receipts (GDRs))
นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนใน Option ทีม่ ีการแลกเปลี่ยนและซื้อขายผ่าน
ตลาดที่จดั ตัง้ อย่างเป็ นทางการและตลาดที่ไม่ได้มีการจัดตัง้ อย่างเป็ นทางการ,
สัญญา Future และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริห ารการลงทุ น (Efficient Portfolio Management) และเพื่ อ ป้ องกั น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยรวมเพื่อเพิม่ ผลตอบแทน และ/
หรือเป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุน
กองทุ นหลักอาจเข้าลงทุนในตราสารหนี้ที่แ ปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ , หุ้นบุริม
สิทธิ ์, หุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดเซี่ยงไฮ้แ ละเสินเจิ้น (China A-Shares) ผ่าน
Stock Connect, ใบส าคัญ แสดงสิท ธิท์ ี่จ ะซื้อ หุ้น สามัญ (Warrant), เงิน สดหรือ
หลักทรัพย์ เทียบเท่าเงินสด และหลักทรัพ ย์ที่เชื่อ มโยงกับ ตราสารทุ น กองทุ น
หลักอาจลงทุ น ใน China A-Shares ผ่ า น Stock Connect ไม่ เกิ น 10% ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุน ในหน่ วยลงทุนของกองทุ นรวม
หรือ โครงการจัดการลงทุ น (Collective Investment Scheme (CIS) ซึ่ง รวมถึง
ETF เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
กองทุนหลักจะลงทุนในพอร์ตการลงทุนทีม่ กี ารกระจายการลงทุนในบริษทั ต่างๆ
โดยใช้การวิเคราะห์แบบ Bottom-up กองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มปี ั จจัยพื้นฐาน
ดีและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนทีด่ ใี นระยะยาวอย่างยั ่งยื่นทีม่ ขี อ้ ได้เปรียบในการ
แข่ ง ขัน โดยจะเข้ า ลงทุ น ในบริษั ท ดัง กล่ า วในระดับ ราคาที่ เ หมาะสม เมื่ อ
เปรียบเทียบกับมูลค่าทีแ่ ท้จริงของบริษทั นัน้ ๆ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยของกองทุนรวม
Management Fee
: ไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี
Ongoing Charges
:ไม่เกินร้อยละ 0.94 ต่อปี
ตัวชี้วดั (benchmark) : MSCI All Country World Index (Total Return Index)
ลักษณะเฉพาะของ Class Z
1 เป็ น Class ทีท่ าการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
2. ขายให้กบั ผูล้ งทุนประเภทสภาบัน โดยไม่มี Minimum Subscription Amount
Bloomberg ticker
: MSGOPPZ LX
ISIN
: LU0552385535
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3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
ซึ่งส่งผลให้มี Net Exposure ทีเ่ กี่ยวข้องกับความเสีย่ งต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ 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
เป็ นไปตามประกาศ โดยไม่ลงทุนในหน่วย infra และหน่วย Property
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) การลงทุนใน Reverse
Repo
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Lending)
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สนิ ประเภททองคาแท่ง (เฉพาะกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองคา)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 8 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย private equity
ไม่มกี ารลงทุน
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย CIS
เป็ นไปตามประกาศ โดยไม่ลงทุนในหน่วย infra และหน่วย Property
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี
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เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สนิ ประเภททองคาแท่ง (เฉพาะกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองคา)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 8 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย private equity
ไม่มกี ารลงทุน
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ :
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (Single Entity Limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
และไม่ลงทุนใน Structured Notes, Reverse repo
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
และไม่ลงทุน หน่วย Property, หน่วย Infra, หน่วย Private Equity
ส่วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนขาดคุณสมบัตหิ รือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนเป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศ
กาหนด
ส่วนที่ 6 : การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุนเป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศ
กาหนด
4. การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บผูถ้ อื หน่วยลงทุน
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)
4.3. รายละเอียดเพิม่ เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
กองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 4 ชนิด ได้แก่
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP-R) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะกับผู้ลงทุ นประเภทบุ คคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้ส ม่าเสมอจากการขายคืนหน่ ว ย
ลงทุนอัตโนมัติ และไม่ต้องเสียภาษีจากเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตนิ ัน้
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ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP-A) :
เหมาะส าหรับผู้ล งทุ น ประเภทบุ คคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผู้ล งทุ น รับรายได้จ ากส่ ว นต่ างจากการลงทุ น
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP-I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสาหรับผู้ลงทุ นประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผู้ลงทุน รับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุ น
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่ วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุ น
กาหนด ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่ วยลงทุ น
ชนิดที่ยงั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน และคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7
วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทาง Website ของบริษทั จัดการให้ทราบ
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP-C) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิ ุคคล/สถาบันที่บริษทั จัดการกาหนด อาทิ ผูล้ งทุนกลุ่มกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ผูล้ งทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบ
หน่วยลงทุน (Unit Linked) กองทุนรวมของบริษทั จัดการอื่น การลงทุนจากนิตบิ ุคคล/สถาบันทีม่ ีการให้บริการ
บริหารพอร์ตการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model รวมถึงผูล้ งทุนกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการ
ประกาศเพิม่ ในอนาคต เป็ นต้น
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP-X) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ หรือการลงทุนในหรือมี
ไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเดียวกันเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการ อาทิ กองทุน
รวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ เติมในอนาคต โดย
เปิ ดโอกาสให้ผูล้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการ
ลงทุน (Total return)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP-E) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทีท่ ารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั จัดการ ทีต่ ้อ งการรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้น
กาหนดให้สาหรับผูล้ งทุนทีท่ ารายการผ่าน Mobile Application (Mobile App) และ Internet (Easy invest)
ของบริษทั จัดการเท่านัน้ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นที่บริษทั จัดการประกาศเพิม่ เติมในอนาคต
ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP-SSF) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทีต่ ้องการออมเงินระยะยาวและได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่ วย
ลงทุนนี้สามารถนาไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนต้องปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกาหนด รวมถึงผูล้ งทุนทีค่ าดหวังรับ
ผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติมผูล้ งทุนเพื่อลงทุนในชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม และชนิดผูล้ งทุน
พิเศษ รวมถึงชนิดผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคตได้ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศ
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รายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้
ทราบ
ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่ องทุน
กาหนด ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิด
ทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน และคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิ ด
บริการหน่วยลงทุนเพื่อการออม เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน และคานึงถึงผลประโยชน์ข องผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 วันทาการก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
ทัง้ นี้ หากกฏหมายหรือประกาศทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม มีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับเงื่อนไขทางภาษี หรือมีการประกาศทีเ่ กี่ยวข้องประกาศกาหนดเพิม่ เติม หรือ
เปลี่ยนแปลง บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดย
คานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6.3. การสั ่งซื้อหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7. การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
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- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7.3. วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน
- แบบอัตโนมัติ
หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
7.4. รายละเอียดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
บริษทั จัดการจะเริม่ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกภายใน 30 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
กรณี รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน : มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม : มี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ : มี
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ : มี
ชนิดเพื่อการออม : มี
7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :
1. กองทุ น จะพิจ ารณารับซื้ อ คืน หน่ ว ยลงทุ น อัต โนมัติ ไ ม่ เกิน ปี ล ะ 12 ครัง้ โดยพิจ ารณาจากผลการ
ดาเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกาไรสะสม หรือกาไรสุทธิในงวดบัญชี
ทีจ่ ะจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตแิ ล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตจิ ะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
7.4.1.1 วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1. บริษัท จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ ว ยลงทุน ได้ตกลงสั ่งขายคืน หน่ ว ยลงทุน และมอบหมายให้
บริษัท จัดการดาเนินการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่เกินปี ละ 12
ครัง้ โดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนดังกล่าว จะมี ผลให้จานวน
หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลง
2. บริษทั จัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนที่มรี ายชื่ออยู่
ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ของวันทีร่ บั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
นัน้ โดยจะรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนจากการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
อสังหาริม ทรัพย์ ที่กองทุ น ไปลงทุน หรือจากรายได้จากการลงทุ น สุท ธิบวก/หักกาไรหรือ
ขาดทุ น สุ ท ธิที่เกิ ดขึ้น (ถ้ ามี) โดยการรับ ซื้อ คื น หน่ ว ยลงทุ น อัต โนมัติดัง กล่ าวจะไม่ เกิ น
จานวนเงินสดทีก่ องทุนทีม่ อี ยู่ ณ ขณะนัน้
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บริษทั จัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่มรี ายชื่ออยู่
ตามหลักฐานทีป่ รากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถอื หน่วยลงทุ นตามสัดส่วนจานวน
หน่ วยลงทุน ที่ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ถือ ต่อ จานวนหน่ วยลงทุ น ที่จ าหน่ ายได้แล้ วทัง้ หมด โดย
บริษัทจัดการจะใช้มูล ค่าหน่ ว ยลงทุ น ที่คานวณได้เมื่อ สิ้น วัน ทาการรับซื้อ คืน หน่ วยลงทุ น
อัตโนมัตเิ ป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่ วยลงทุ นอาจไม่ได้รบั เงินตามมูลค่าหน่ วยลงทุ นอันเนื่องมาจากมูลค่าหน่ วย
ลงทุนนัน้ อาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ ายอื่นใดที่เกิดขึน้ จริงจากการ
ดาเนิ นงานดังกล่าว เป็ น ต้ น โดยบริษัท จัดการจะนาเงินค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นอัตโนมัติ
ดังกล่าว ไปซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ โดยจานวน
หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เปิ ดพริน ซิเ พิล เดลี่ ตราสารรัฐ ระยะสัน้ ที่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น จะ
ได้รบั จะคานวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
ภายใน 5 วันทาการนับถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ในวันทารายการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติกองทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทีย่ งั มิได้เปิ ดบัญชี
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ บริษัทจัดการจะดาเนินการเปิ ดบัญชีกองทุน
ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ โดยถือว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนได้ให้ความยินยอมในการ
ดาเนินการดังกล่าวแล้ว
3. บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการรับ ซื้อคืนหน่ วยลงทุน
อัตโนมัตินัน้ เว้นแต่ บริษัทจัดการได้รบั การผ่ อนผัน ระยะเวลาการคานวณมู ลค่าทรัพย์สิน
สุ ท ธิ มู ล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น ราคาขายหน่ ว ยลงทุ น และราคารับซื้ อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ตามที่
สมาคมบริษัท จัดการลงทุ น กาหนดโดยได้ร ับความเห็น ชอบจากสานั กงาน ก.ล.ต. บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุนที่ทารายการขายคืนสมบูรณ์แล้วตาม
วรรค 1 ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
4. บริษทั จัดการจะใช้รายชื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทาการขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวโดยจะปิ ดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่วยลงทุนสาหรับ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวในวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
7.4.1.2 เอกสารประกอบการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจดาเนินการดังต่อไปนี้ได้ หากได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการ
กรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนประสงค์ทจี่ ะขอให้บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ให้กบั บุคคลอื่นทีไ่ ม่ใช่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน หรือกองทุนอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการตามที่กาหนด ผู้ถือหน่ วยลงทุ นจะต้อ งแสดงความประสงค์ดังกล่ าวใน “หนัง สือแสดง
เจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นที่บริษทั จัดการกาหนด เมื่อบริษัท
จัดการได้ดาเนินการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินที่ได้เมื่อเป็ นไปตามเกณฑ์การรับซื้อ
คืนหน่ วยลงทุนอัต โนมัติ ตามวิธีการและบุคคลที่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ได้แสดงความประสงค์แล้ ว
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนได้รบั เงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนในครัง้ นัน้ ๆ เรียบร้อย
แล้ว และผูถ้ อื หน่วยลงทุนตกลงยอมรับว่าการทีบ่ ริษทั จัดการดาเนินการตามความประสงค์ของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนใน“หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นที่
บริษทั จัดการกาหนดดังกล่าว ผู้ถือหน่ วยลงทุนให้ถือว่าตนได้รบั เงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนใน
ครัง้ นัน้ ๆ เรียบร้อยแล้ว
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี

14

และบริษัทจัดการจะถือว่ารายละเอียดตาม “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ”มีผลให้บังคับใช้ตัง้ แต่วนั ที่ผู้ถือหน่ วยลงทุ นยื่น “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่ า
ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ” และให้ มี ผ ลใช้ บัง คับ ไปจนกว่ าผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ แ จ้ ง ยกเลิก หรื อ
เปลี่ยนแปลงต่อบริษทั จัดการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
เอกสารประกอบ “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุน” หรือ
เอกสารอื่นที่ บริษทั จัดการกาหนด
กรณี บุคคลที่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นให้เป็ น
บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีทขี่ อให้จา่ ยเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการนาเงินเข้าบัญชี)
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณีบุคคลทีผ่ ู้ถอื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็ นนิติ
บุคคล

7.4.2

สาเนาหนั งสือรับรองกระทรวงพาณิ ช ย์ /หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนั งสือ
บริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีทขี่ อให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการนาเงินเข้าบัญชี)
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
บริษทั จัดการสงวนสิทธิทจี่ ะดาเนินการหรือไม่ดาเนินการตามหนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงิน
ค่าขายคืนหน่ วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ซึ่งผู้ถือหน่ วยลงทุนได้มอบไว้
กับบริษทั จัดการแล้วได้ หากเกิดกรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าการดาเนินการตามหนังสือ
แสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อ
กองทุ นหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน โดยรวม หรืออาจท าให้เกิดความเสี่ย งทางกฎหมาย หรือความ
เสี่ยงในการทาธุรกรรมที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน หรือ
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงที่มกี ารแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) หรือเพื่อให้เป็ นไป
ตามคาสั ่งหรือการตีความหรือการให้ความเห็นของหน่วยงานผูม้ อี านาจ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผู้
ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทราบก่ อ นการด าเนิ น การหรื อ ไม่ ด าเนิ น การดัง กล่ าว และให้ ถื อ ว่ า การ
ดาเนิ น การดัง กล่ าวได้รบั ความเห็น ชอบจากผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น ด้ว ยแล้ ว โดยไม่ ถือ ว่ าบริษั ท
จัด การดาเนิ น การผิดไปจากโครงการแต่ อ ย่ างใด และไม่ ถือ เป็ นการแก้ ไ ขรายละเอีย ดของ
โครงการ ทัง้ นี้ห ากไม่มีคาสั ่งห้ามหรือข้อห้ามใดๆ บริษัทจัดการสามารถพิจารณาจ่ายเงินค่ า
ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนแทนได้
วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ
กรณี รบั ซื้อคืนปกติ
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม : ไม่มี
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ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ : ไม่มี
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ : ไม่มี
ชนิดเพื่อการออม : ไม่มี
บริษทั จัดการจะเปิ ดให้ผถู้ ือหน่ วยสามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการ โดยผู้ถือหน่ วยลงทุน
สามารถส่งคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนได้ตงั ้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.00 น
ทัง้ นี้ หากวันดังกล่าวเป็ นวันทีไ่ ม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ ให้เลื่อนเป็ นวันทาการถัดไป
7.4.2.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
1) ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น สามารถขายคื น หน่ ว ยลงทุ น โดยส่ ง ค าสั ง่ ขายคืน ล่ ว งหน้ า และ
หลักฐานการขายคืน ล่วงหน้าซึ่งเป็ นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วิธีการ วันเวลา
และวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ
2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนเงินหรือเป็ นจานวนหน่วย
ลงทุ น อย่างใดอย่างหนึ่ ง โดยกรอกรายละเอียดในคาสั ง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ น (ผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ น สามารถขอรับ ใบค าสั ง่ ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ได้ ที่ บ ริ ษั ท จัด การและ
ผู้สนั บสนุ น การขายหรื อรับซื้อ คืน ในวัน และเวลาท าการ หรือ ช่ อ งทางอื่น ที่บ ริษั ท
จัดการอาจแจ้งเพิ่ม เติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการขายคืนหน่ วยลงทุน ที่
บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือ
รับซื้อคืนหรือสามารถส่งคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยังบริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
เอกสารประกอบการสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน
ผูส้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนาส่งคาสั ่งขายคืนพร้อมเอกสารประกอบต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั
อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู งขายคื
ั่
นหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู งขายคื
ั่
นหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
• หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
•

วันเวลารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา
เริม่ ทาการถึงเวลา 15.00 น.
บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย
และวันทาการของประเทศของกองทุนหลัก และวันทาการของประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน
(ถ้ามี) และวันทาการทีบ่ ริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจาก
กองทุนหลัก (ถ้ามี)
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บริษทั จัดการจะแจ้งวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของ
บริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ
สานักงานของบริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น สามารถสั ่งขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ได้ ต ามราคารับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ที่ คานวณได้
ภายในวัน ท าการถัดจากวัน ท าการรับซื้อคืน หน่ วยลงทุน นั น้ โดยผู้ถือ หน่ วยลงทุ นต้ องสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนไม่ต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
การชาระค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วัน ทาการนั บแต่วนั รับซื้อคืนหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุ ดทาการของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุ รกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา เว้นแต่บริษัท จัดการ
ได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานั กงาน ก.ล.ต บริษัท จัดการจะชาระเงินให้ผู้ข ายคืนหน่ วยลงทุ นภายใน 5 วันท าการนั บแต่ว ัน
คานวณมู ล ค่ าและราคาดัง กล่ าวตามที่ไ ด้ ร ับการผ่ อ นผัน โดยมิใ ห้ นั บ รวมวัน หยุ ดท าการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับ ธุรกิจการจัดการกองทุน
รวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ย วข้องในต่างประเทศซึ่ง จะส่งผลกระทบต่อ การชาระราคา และหรือ
กรณีตามข้อ “การเลื่อ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน” “การไม่
ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน” โดยบริษทั จัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะในนามผู้
ถือหน่วยลงทุน หรือโดยนาเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญ ชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือ
วิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
ตามทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
โดยในกรณี ที่ชาระค่ าขายคืนหน่ ว ยลงทุ นเป็ นเช็คขีดคร่ อมสั ่งจ่ายในนามผู้ถือหน่ วยลงทุน บริษัท
จัดการจะจัดส่งให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธกี ารทีบ่ ริษัทจัดการเห็นสมควร หรือ
โดยให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการดังกล่าว
หรือบริษัทจัดการจะดาเนิ นการให้มีการหักกลบหนี้กันให้กับผู้ถือหน่ วยลงทุ น ในกรณี ที่ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการ
ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมหรือกรณีอ่นื ใดที่บริษทั จัดการไม่สามารถ
ชาระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุนตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ ั ่งขายคืนได้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิท ธิที่จะพิจารณาชาระค่าขายคืน หน่ วยลงทุ น ดังกล่าวด้ว ยวิธีการที่บริษทั จัดการ
เห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษัท จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผู้ดาเนินการ
คืนเงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
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เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
1. คาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสั ่งขายคืนถู กต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รบั
และได้ทารายการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนแล้ว และผู้ส ัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนมีจานวนหน่ วยลงทุ น
ตามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่วยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืน ทัง้ นี้ผู้ส ั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้
ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนโดยมีจานวนหน่ วยลงทุนหรือ มูลค่าหน่ วย
ลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุ น หรือการสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ น
ดังกล่าวมีผ ลท าให้หน่ วยลงทุ น ของผู้ถือหน่ วยลงทุ นมีมูล ค่าต่ ากว่ามู ลค่ าหรือมีจานวนต่ ากว่ า
จานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนประสงค์
ทีจ่ ะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดตามจานวนทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หากบริษัท จัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือ จานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญ ชีขนั ้ ต่ าดังกล่ าว
บริ ษั ท จั ด การจะติ ด ประกาศราย ละเอี ย ดการให้ บ ริ ก ารดั ง กล่ า ว ล่ ว งหน้ า 7 วั น ก่ อ นวั น
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุ น การขาย
หรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุนที่ทารายการขายคืนสมบูรณ์แล้ว ใน
สมุดทะเบียนผู้ถอื หน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนของคาสั ่งขายคืน
นัน้ ๆ เว้นแต่ บริษัท จัดการได้รบั การผ่ อนผัน ระยะเวลาการคานวณมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ มู ลค่ า
หน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่ วยลงทุน ตามที่สมาคมบริ ษัทจัดการ
ลงทุ นกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากส านั กงาน ก.ล.ต. บริษัท จัดการหรือนายทะเบีย นจะ
ยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุนที่ทารายการขายคืนสมบูรณ์แล้วตามวรรค 1 ภายในวันทาการถัดจาก
วันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
3. ในกรณี ที่กองทุนไม่ส ามารถชาระเงินค่า ขายคืน หน่ วยลงทุนให้แ ก่ผู้ถือหน่ วยลงทุ นได้ และผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ ะรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษทั จัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่น โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สมาคมกาหนด
4. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจยกเลิกคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ภายในวันสุดท้ายในการรับเอกสารแสดง
ความจานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากบริษทั จัดการ
การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน
นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุน ภายใน 5 วันทา
การนั บแต่วนั รับซื้อคื น หรือโดยให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือ รับซื้อคืนเป็ นผู้ดาเนินการนาส่ง เว้นแต่
กรณี บริษัท จัดการได้รบั การผ่ อนผัน ระยะเวลาการคานวณมู ลค่าทรัพ ย์สิน สุท ธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุ น
ราคาขายหน่ วยลงทุ น และราคารับซื้ อ คืน หน่ ว ยลงทุ น จากส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นาย
ทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วนั คานวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รบั การผ่อนผัน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุน
รวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา หรือโดยให้
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ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผู้ดาเนินการนาส่ง และหรือกรณีตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการ
ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
คาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
จากหนั ง สือ รับรองสิท ธิใ นหน่ วยลงทุ น เป็ น สมุดบัญ ชีแ สดงสิท ธิในหน่ วยลงทุ น หรือ รู ปแบบอื่น ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ที่ที่
ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อ ของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ใน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขอื่น ๆ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จ ะเปลี่ย นแปลงหรือ ปรับปรุ ง เพิ่ม เติมวิธีการชาระเงิน ค่ าขายคืน
หน่ ว ยลงทุ น โดยบริษั ท จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอีย ดล่ ว งหน้ าอย่ างน้ อ ย 7 วัน ก่ อ นวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้ นั บสนุ นการขาย
และรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
2. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผู้ถอื หน่วยลงทน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว
ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อ
ของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติมวิธีการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ผ่ านการบริการธุ ร กรรมทางอิเ ล็กทรอนิ กส์ ได้ แ ก่ การบริก าร
ธุรกรรมทีใ่ ช้วธิ กี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
- การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถ้า
มี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
- สื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดย การให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด
2.2 การขายคืนหน่ วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาตให้ทา
ได้
3. กรณีผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนส่งคาสั ่งขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์
และหรือไม่ชดั เจน และบริษทั จัดการไม่สามารถให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่
ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ทัง้ นี้ ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสั ่งขายคืนตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษัท
จัดการภายใน 3 วันนั บแต่วนั ที่มีการส่งคาสั ่งขายคืนทางโทรสารนั น้ และหากบริษัท จัดการได้
ดาเนินการตามคาสั ่งขายคืนทางโทรสารของผูส้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสาร
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และตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการจะถือว่า
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทาง
โทรสาร
4. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรือเพื่อ ประโยชน์ แก่ กองทุน โดยรวม โดยบริษัท จัดการจะติดประกาศรายละเอีย ดการ
ให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ
สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ไม่มียอดคงเหลื อโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6. บริษัทจัดการจะไม่ร ับซื้อคืน หน่ วยลงทุน หากเกิดกรณี ต ามข้อ “การไม่ ขายหรือไม่ รบั ซื้อคืนหน่ ว ย
ลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน ” “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดที่
บริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
7. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุ น ให้แ ตกต่ างจากที่กาหนดไว้ในโครงการหรือข้อ ผูกพัน ของกองทุ น รวมเป็ นการชัว่ คราว อัน
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่สานักงานกาหนดซึ่ง
ส่ งผลกระทบต่ อ การซื้ อ ขายทรัพ ย์ สิน ที่ กองทุ น รวมไปลงทุ น บริษั ท จัด การกองทุ น รวมสามารถ
ดาเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าที่มีความจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน: ทุกวันทาการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน:
กรณีรบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่เกินปี ละ 12 ครัง้
โดยบริษทั จัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตดิ งั กล่าวทีเ่ วปไซต์ของบริษทั จัดการ
เพื่อแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบต่อไป
กรณีรบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ : ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคาสั ่งขายคืนล่วงหน้า
และหลักฐานการขายคืนล่วงหน้าไม่ซ่งึ เป็ นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วิธกี าร วันเวลา และวันทาการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ในช่วงแรกบริษทั จัดการยังไม่เปิ ดให้ขายคืน/สับเปลี่ยนออก โดยจะเริม่
รับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกตัง้ แต่วนั ทาการแรกของเดือนมกราคม 2564 เป็ นต้นไป ทัง้ นี้
หากมีการเปลี่ยนแปลงบริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บริษทั จัดการ หรือปรับปรุงในหนังสือ
ชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถอื หน่วยลงทุนแล้ว โดยพิจารณาถึงประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนเป็ นสาคัญ
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน: ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม:
กรณีรบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่ต้องแจ้ง
กรณีรบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ : ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคาสั ่งขายคืน และ
หลักฐานการขายคืนซึ่งเป็ นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วิธกี าร วันเวลา และวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ปกติ โดยบริษทั จัดการจะรับซื้อคืนตามราคาหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้ วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้
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7.9. รายละเอียดเพิม่ เติม:
1. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความ
สะดวกให้ แ ก่ ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น โดยไม่ ถือ ว่ าเป็ น การแก้ ไ ขโครงการ โดยบริษัท จัดการจะติดประกาศ
รายละเอีย ดการให้บ ริการดัง กล่ าว ล่ว งหน้า 7 วัน ก่ อนวัน เปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุ กแห่ง ของบริษัท
จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ
ประกาศผ่านทาง Website ของบริษทั จัดการให้ทราบ
2. บริษัทจัดการจะไม่รบั ซื้อคืน หน่ วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ ว ยลงทุ น
ตามคาสั ่งซื้อหรือ คาสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุน ” “การหยุ ดรับซื้อคื นหน่ วยลงทุ น ” หรือ กรณี อ่นื ใดที่บริษัท
จัดการได้สงวนสิทธิในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน:
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
8.2 รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม:
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
9. การชาระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิ น :
กรณีบริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อื่นแทน บริษทั จัดการจะกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการต่อไป โดยต้องได้รบั มติพเิ ศษให้ชาระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนเป็ นเป็ นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินสดได้ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น
นัน้ ไปชาระเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการ
(2) บริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
(3) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
10.1 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มีคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีทกี่ าหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัท จัดการกองทุ นรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุ จริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ น กรณี ที่เข้าเหตุ
ดังต่อไปนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้
อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
(2) มีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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โดยราคารับซื้อคืนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ น
อัตราร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ กู ต้อง
(3) มีคาสั ่งขายคืน ก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อ คืนหน่ วยลงทุน ไม่ ถูกต้อ ง
และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา โดยราคารับซื้อคืนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ข้นึ ไปและคิด
เป็ นอัตราร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
10.2 การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตาม 10.1 ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการที่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนมีคาสั ่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขาย
คืน หน่ วยลงทุ น ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุน ทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าว
ด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน
และหลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมูลจาก
ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ตามข้อ 10.1(2) ให้ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษั ท
จัดการอาจมอบหมายให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่ วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนตามลาดับวันทีส่ ่งคาสั ่งขายคืนก่อนหลัง
11. การไม่ขายไม่รบั ซื้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสัง่ :
1. เครื่องมือการกาหนดให้ผลู้ งทุนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
1.1 การปรับมูลค่ าทรัพ ย์สินสุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สิน ของกองทุ นรวม
(Swing Pricing)
กองทุนรวมทัวไป
่
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธปี ฏิบตั ิ : Full swing pricing
Partial swing pricing
รายละเอียดเพิม่ เติมและเงื่อนไข
1. บริษทั จัดการจะกาหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน และบริษัท
จัดการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็ น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตาม
ดุลพินิจของบริษทั จัดการ โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท จัดการกาหนด ซึ่ง
บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงทีม่ ีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ย วข้องเท่าทีส่ ามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข
ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบริษทั จัดการอาจพิจารณาปั จ จัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุ นและค่าใช้จ่ายจาก
การซื้อหรือขายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี

22

จากการซื้อขายทรัพย์สนิ ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สนิ ทีล่ ดลงจาก
ปกติ ต้ น ทุน และค่ าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่ว นการลงทุ น ต้ น ทุ นและค่าใช้จ่ ายการท าธุ รกรรม REPO เพื่อ เสริม
สภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) ภาษีและหรืออากรแสตมป์ ที่เกี่ยวข้อง หรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทกี่ องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อ มูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริงที่มีอ ยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปั จ จัย ที่เกี่ย วข้องเท่ าที่ส ามารถท าได้เพื่อให้สามารถดาเนิ น การได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั น้ ๆ โดย
คานึงถึงปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็ น สาคัญ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ย วข้อง ได้แ ก่ พอร์ต การลงทุ น นโยบายการลงทุ น สภาวะตลาดของทรัพ ย์สิน ที่ลงทุ น รวมถึงปั จจัยอื่น ๆ ที่
กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทกี่ องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริษั ท จัด การ จะไม่ ใ ช้ Swing Pricing พร้ อ มกั บ Anti-dilution levies – ADL (ถ้ า มี ) แต่
สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสีย่ งสภาพคล่องอื่นได้โดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
5. ในกรณีที่เป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั จากผูส้ นับสนุ นการขาย
และรับซื้อคืนเท่าทีส่ ามารถทาได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจากัดในขณะนัน้
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัด สินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนัน้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับเพิม่ หรือลดอัตรา swing factor ทีเ่ ก็บจริงได้ตามที่บริษทั จัดการเห็นสมควร ซึ่ง
จะปรับเพิม่ ไม่เกินอัตราสูงสุดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะนาค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็ นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการ
ที่มีการใช้เครื่อ งมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนายอดซื้อหน่ วยลงทุน ดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ
หรือตัดสินใจเรื่อ งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ ทัง้ นี้บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใด ๆ ที่ได้ดาเนินการหรือตัดสิ นใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ
swing pricing ในวันทาการนัน้ แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนของวันทาการ
นัน้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรี ยกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รบั การจัดสรร
หน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นไปตามดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
4. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ โดยจะยังคงเป็ นไปตามที่
สานั กงาน ก.ล.ต.และหรือ สมาคมบริษัท จัดการลงทุ น และหรือหน่ วยงานที่มีอาน าจอื่น กาหนดให้บริษัท จัดการ
ดาเนินการได้
5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดังกล่าวในกรณีที่พจิ ารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ และ/หรืออาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการ
บริหารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทาการ ที่มีการใช้เครื่องมือนี้ โดยเป็ นไป
ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ข องกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิ
เป็ นสาคัญ
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2. ในกรณี ที่บริษัท จัดการพิจ ารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ น การใช้เฉพาะวันท าการซื้อขายใดที่ส ัดส่ วนของ
มูลค่าซื้อขายหน่ วยลงทุนสุท ธิของกองทุน เที ยบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงั ้ หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing
threshold ทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่าการซื้อหน่วย
ลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืน หน่ วยลงทุน
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทัง้ นี้ รายละเอียดวิธกี ารคานวณเป็ นไปตามวิธที บี่ ริษทั จัดการกาหนด
กองทุ น รวม feeder fund และ fund of funds และกองทุ น ที มี ก ารลงทุ น แบบ Cross Investing Fund เมื่ อ กองทุ น
ปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอีย ดเพิ่ม เติม : เมื่อ กองทุ น ปลายทางใช้ swing pricing บริษั ท จัดการจะดาเนิ น การให้ส อดคล้ องกับกองทุ น
ปลายทาง ตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็ นไปตามดุลพินิจของบริษทั จัดการ
และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการ
พิจารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่ องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ หรือ
เห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบตั มิ ากกว่า ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ swing pricing ให้สอดคล้อง
กับกองทุ น ต่างประเทศที่กองทุน ไทยลงทุ น ในกรณี ที่กองทุ นไทยมีการเปลี่ย นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของ
กองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยนกองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)
2. การกาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดในการรับคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาทีต่ ้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทัวไป
่
เมื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 10.00 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
จะต้องแจ้งบริษทั จัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา: 5 วันทาการ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. ในกรณีทเี่ ป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนเท่าทีส่ ามารถทาได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจากัดในขณะนัน้
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทาให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จะ
ปฏิบัติกับคาสั ่งที่ได้จ าก Notice period นั น้ เช่ น เดีย วกับคาสั ่งที่ได้ ต ามปกติในวัน ที่ท ารายการด้ว ย ทัง้ นี้
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Swing pricing, Redemption Gate,
Side pocket, Suspension of Dealings และหรือ เครื่อ งมื อ อื่ น ๆ หรือ อาจไม่ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ Notice period
ดังกล่าวในกรณี ที่พิ จารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไม่ มีผลกระทบต่อ สภาพคล่องของ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษทั จัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับ
เพิม่ ไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กาหนดไว้ในโครงการ โดยบริษทั จัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซด์ ของบริษัท
จัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
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3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทาการนัน้
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ที่แตกต่างกัน ได้ในแต่ละวันท าการที่มีการใช้เครื่องมือนี้โดยเป็ นไป
ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิ
เป็ นสาคัญ
2. บริษั ท จัดการอาจพิจ ารณาใช้แ ละกาหนดระยะเวลา Notice period โดยมีห ลักการในการพิจ ารณาเป็ น ไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัท จัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อ ง โดยบริษัท จัดการอาจ
พิจ ารณาใช้ ข้อ มู ล ประมาณการภายใต้ ข้อ เท็จ จริง ที่มีอ ยู่ แ ละหรือ สมมติฐ านและหรือ การประเมิน จากปั จ จัย ที่
เกี่ยวข้องเท่าทีส่ ามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยคานึงถึงปั จจัย
ที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่ อ งของกองทุน รวมเป็ น สาคัญ ทัง้ นี้ บริษัท จัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อ ง
ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่กระทบสภาพ
คล่องของหลักทรัพย์ทกี่ องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
กองทุ นรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุน ทีมีการลงทุน แบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุ น
ปลายทางมีการใช้ Notice period บริษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ notice period บริษัทจัดการจะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง ตามข้อ มู ล ที่ได้รบั จาก กองทุ น ปลายทาง โดยใช้ห ลักการ best effort ซึ่ง ผู้ถือ หน่ วยอาจจะต้ อ งแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็ นไปตามดุลพินิจของบริษทั จัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษัท จัดการอาจพิจารณาไม่ ใช้เครื่องมือให้สอดคล้ องกับกองทุ นปลายทางก็ได้ ในกรณี ที่บริษัท
จัดการพิจารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ -ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมี
นัย สาคัญ หรือเห็นว่ าการใช้เครื่อ งมือ อื่น มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติม ากกว่า ขึ้นอยู่กับดุ ลยพินิ จขอ งบริษัท
จัดการ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ
บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม เติม /เปลี่ย นแปลง เงื่ อนไขและ/หรือ หลักเกณฑ์ การใช้ Notice period ให้
สอดคล้องกับกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีทกี่ องทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะ
พิเศษของกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยนกองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)
2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทัวไป
่
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษทั จัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทาการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน (redemption) และสับเปลี่ยนออก (switch out) ไม่เกิน Redemption
Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ณ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุ นมีสภาพคล่อง
เพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จะรับซื้อคืน หน่ วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเกิน กว่า Redemption
Gate ทีป่ ระกาศใช้
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2. ในกรณี ที่ บ ริษั ท จัด การก าหนดเงื่อ นไขเพื่ อ บ่ ง ชี้ส ถานการณ์ ที่ ไ ม่ ป กติ ด้ ว ย Gate threshold ในกรณี ดัง กล่ า ว
Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทาการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบ
กับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงั ้ หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดย
ที่ มูลค่าซื้อขายหน่ วยลงทุ นสุทธิของกองทุน คานวณจาก มูลค่าการซื้อหน่ วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่ า
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ย ตามสัดส่ว น
(pro-rata basis) ของคาสั ่งรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น และสับเปลี่ย นออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate ดังนั น้ ผู้ถือ
หน่ วยลงทุ นอาจไม่ ได้ร ับการจัดสรรหน่ วยลงทุ น และมูล ค่าหน่ วยลงทุ นทัง้ จานวน ในวันที่ส่งคาสั ่งขายคืน หรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้ อาจไม่ได้รบั เงินค่าขายคืนทัง้ จานวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้
สาหรับคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริ ษทั จัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับ
ซื้อคืนหน่ วยลงทุนถัดไป รวมกับคาสั ่งรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis)
โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลังของคาสั ่งรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน โดยปั จจุบนั บริษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้มีการยกเลิก
คาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกจากผู้ถอื หน่วยลงทุนที่ส่งคาสั ่งมาแล้วในวันที่มกี ารใช้ Redemption
Gate ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม หากเมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานสาหรับรองรับการจัดการกรณี เปิ ดให้มีการยกเลิกคาสั ่งรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก บริษทั จัดการอาจเปิ ดให้มกี ารยกเลิกคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ส่ว นที่เหลือ ได้ ซึ่งจะเป็ น ไปตามเงื่อ นไขและวิธีการที่บริษัท จัดการกาหนด ทัง้ นี้ บริษัท จั ดการจะแจ้ง ให้ท ราบ
ล่วงหน้าก่อนการดาเนินการดังกล่าว
4. บริ ษั ท จั ด การอาจพิ จ ารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ ล ะครั ง้ แตกต่ า งกั น ได้ แต่
Redemption Gate จะไม่ต่ ากว่า Redemption Gate ขัน้ ต่ า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุ ไว้
ในโครงการ
5. บริษัท จัดการจะทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นและสับเปลี่ยนออก ไม่ เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษทั จัดการขอ
สงวนสิทธิทจี่ ะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีป่ ระกาศใช้
6. บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
7. ในกรณี ที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริห ารความเสี่ย ง
สภาพคล่องอื่นได้โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
8. ในกรณีที่เป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั จากผูส้ นับสนุ นการขาย
และรับซื้อคืนเท่าทีส่ ามารถทาได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจากัดในขณะนัน้
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จ ะปรับเพิ่มหรือลดอัต รา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยจะปรับลดไม่ต่ ากว่า Redemption Gate ขัน้ ต่ าทีร่ ะบุในโครงการ และไม่เกิน Gate
period สูงสุด ทีร่ ะบุในโครงการ ทัง้ นี้ รายละเอียดวิธกี ารคานวณเป็ นไปตามวิธที บี่ ริษทั จัดการกาหนด
2. บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จ ะรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน หรือ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น เกิน กว่ า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้
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3. บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จ ะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนิ น การระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่ การ
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กาหนด การใช้เครื่องมือ อื่น แทน Redemption Gate เป็ น ต้น (ถ้ ามี)
ทัง้ นี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่ หลือได้ บริษทั จัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสั ่งขาย
คืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดทีค่ า้ งอยู่ในรายการ และแจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ ูกยกเลิกคาสั ่งโดยไม่ชกั ช้า
4. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการนัน้
5. บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate ดังกล่ าวในกรณี ที่พิจ ารณาแล้ วว่ าคาสั ่งซื้อ -ขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ โดยขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของ
บริษทั จัดการ
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี้โดยเป็ นไป
ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิ
เป็ นสาคัญ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีทเี่ กิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดยบริษทั จัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดย
คานึงถึงปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แ ก่ มีความผัน ผวนในตลาดซื้อขายทรัพ ย์สิน สภาพคล่อ งของตลาดทรัพย์ สิน ลดลงจากภาวะปกติ
สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุ นจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอน
ของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีก่ าหนดไว้ หรือปั จจัยอื่น ๆ
ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท จัดการ รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพ ย์ที่กองทุนรวม
ลงทุน เป็ นต้น
กองทุ นรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุน ทีมีการลงทุน แบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุ น
ปลายทางมีการใช้ Redemption gate บริษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอีย ดเพิ่ ม เติม : เมื่อ กองทุ น ปลายทางใช้ redemption gate บริษั ท จัดการจะดาเนิ น การให้ส อดคล้อ งกับ
กองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รบั จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ถอื หน่ วยอาจจะได้รบั
ชาระเงินจากคาสั ่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคาสั ่งรับซื้อคืน
หน่ ว ยลงทุ น และสับเปลี่ย นออก ณ วัน ที่ใช้ Redemption Gate หรือ เป็ น ไปตามดุ ล พินิ จ ของบริษัท จัดการ และ
คานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษัท จัดการอาจพิจารณาไม่ ใช้เครื่องมือให้ สอดคล้ องกับกองทุ นปลายทางก็ได้ ในกรณี ที่บริษั ท
จัดการพิจารณาแล้วว่าคาสั ่งซื้อ -ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมี
นัย สาคัญ หรือเห็นว่ าการใช้เครื่อ งมือ อื่น มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติม ากกว่า ขึ้นอยู่กับดุ ลยพินิ จของบริษัท
จัดการ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ Redemption gate ให้
สอดคล้องกับกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีทกี่ องทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะ
พิเศษของกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยนกองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)
3. การดาเนิ น การในกรณี ที่ผู้อ อกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิท ธิเรีย กร้องผิดนั ดช าระหนี้ห รือตราสารที่ล งทุน ขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถขยายได้ดว้ ยราคาทีเ่ หมาะสม (Side Pocket)
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รายละเอียดเพิม่ เติม : บริษทั จัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
4. การไม่ ขายหรือไม่ร ับซื้อคืนหน่ ว ยลงทุ น ตามคาสั ่งที่ร ับไว้หรือ จะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุ น
(suspension of dealings)
โดยบริษทั จัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 1 วันทาการ
รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สานักงาน โดยบริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
2.1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2.2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
2.3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งทีร่ บั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน
(suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุน รวมปฏิบตั ิตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ทัง้ นี้ การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งทีร่ บั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้ว ยเหตุ อ่ืน ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ น ที่ ทน. 11/2564 เรื่อ ง
หลักเกณฑ์ การจัดการกองทุน รวมเพื่อผู้ลงทุน ทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผู้ล งทุนที่มิใช่รายย่ อย กองทุน รวมเพื่อ ผู้ลงทุ น
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่ อ
โดยสุจริตและ สมเหตุสมผลว่า จาเป็ นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์
กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งทีร่ บั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ดว้ ยเหตุอ่นื ใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีทปี่ ระกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนแก่ผลู้ งทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่า งหนึ่ง
ดังนี้
(1) การกระทาทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงินไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทาทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสั ่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี านาจตามกฎหมาย
(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสาคัญ
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2. อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
ของตนอันเนื่ องมาจาก การที่บ ริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่ สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุ นได้
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่ าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุ นรวม การจัดการกองทุ นส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื้อขายหลักทรัพ ย์และการค้าหลักทรัพ ย์
และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทา
ได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
เงื่อนไขอื่น ๆ
กรณีการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษทั จัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ นทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรื อ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทัง้ นี้ เป็ นไปเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่ กองทุนรวม
• บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ รบั คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนที่มีมู ลค่ าตัง้ แต่ร้อ ยละ 5 ของมูลค่ าทรัพ ย์สินสุ ทธิของ
กองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
• ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้
เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษทั จัด การหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะไม่ดาเนินการตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
• ในกรณีที่จานวนเงินทีร่ ะบุในคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อไม่ตรงกับจานวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดการ
สามารถเรียกเก็บได้จริงในวันทาการขายที่บริษัทจัดการทารายการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่ วย
ลงทุนให้ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
• ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้
เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
• บริษทั จัดการจะโอนเงิน นาฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อ หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะผูส้ ั ่งซื้อส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่ วยลงทุ นในอนาคต ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุ นรวมของผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุ น ในกรณี ที่ไม่ มี
รายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสั ่งซื้อตามวิธีการ
ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนของผูส้ ั ่งซื้อได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่ าวด้วยวิธกี ารที่
บริษทั จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการคืน
เงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ
สถานที่ติดต่อ ของผู้สนั บสนุ นการขายหรือรับซื้อ คืน ที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุ น และ/หรือเว็ ปไซต์ข องบริษัท
จัดการ
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปิ ดบัญชีกองทุนของผู้ถอื หน่วยลงทุนที่ไม่มยี อดคงเหลือและไม่มกี ารทาธุรกรรมใดๆ
เป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
• บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการขายหน่ วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดย
เป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ ข องผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น และกองทุ น รวม โดยบริษัท จัดการจะติดประกาศรายละเอีย ดการ
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ให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อ
ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
• บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่ จ ะหยุ ดรับคาสั ่งซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ชัวคราว
่
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ตามที่บริษัท จัดการ
เห็นสมควร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าและบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดาเนินการที่ทาการ
ทุกแห่ งของบริษัท จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนั บสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืน หน่ ว ย
ลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปั จจัยทีค่ วบคุม ไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร
บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
• ในกรณีที่การชาระเงินด้วยคาสั ่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้
สั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ น บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จ ะระงับการขายหน่ ว ยลงทุ น แก่ ผู้ ส ั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ น นัน้ และจะ
ดาเนินการนาส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนแก่ผู้ส ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ภายในวันทาการถัดจากวันที่ได้รบั เช็คหรือดราฟต์
นัน้ คืน จากธนาคารผู้เรียกเก็บ ทัง้ นี้ บริษัท จัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุ น การขายหรือ รับซื้อ คืน ดาเนินการ
ดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
• กรณีผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนส่งคาสั ่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ช ัดเจน และ
บริษทั จัดการไม่สามารถให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิที่
จะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือ
คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ไว้ในรายละเอียดโครงการ
• การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และบริษัทจัดการไม่สามารถ
ให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน แก้ไขหรือยืนยันข้อ มูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุ ใด บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จะไม่ดาเนินการขาย
หน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
• สาหรับหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนชัวคราว
่
ณ เวลา
ใดเวลาหนึ่ง หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนถาวร ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนและกองทุนเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบริษัทจัดการ
จะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันดาเนินการทีท่ ี่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการ
และ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของ
บริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน เว้นแต่กรณี ที่เกิดจากปั จ จัย ที่
ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษทั จัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ นทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธกี ารทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด
• บริษทั จัดการจะไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
คืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี
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“การหยุดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น” หรือกรณี อ่ืนใดที่บริษัท จัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืน หน่ ว ย
ลงทุ นไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ ามี) หรือ ในกรณี ที่บริษัท จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ง่ สับเปลี่ยนใดจะมี
ผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิด ความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อ
ชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ
โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งสับเปลี่ยนก่อนการดาเนินการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นข้อกาหนดเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ถอื หน่วย
ลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม
หรือ เพื่อ ประโยชน์แ ก่กองทุ นโดยรวม โดยไม่ ถือ ว่าเป็ น การแก้ ไขโครงการ โดยบริษัท จัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ี่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ
ณ สถานที่ ติดต่ อ ของผู้ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับซื้อ คื น ที่ใช้ในการรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น (ถ้ ามี) และ/หรือ
ประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
• ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี่ยนชนิดของหน่ วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ ทัง้ นี้ บริษัท จัดการขอ
สงวนสิทธิในการเปิ ดให้บริการดังกล่าว โดยจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วันก่อนเปิ ดให้บริการที่ที่ทา
การทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่ อ ของผู้สนับสนุ น การขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ใ นการซื้อขาย
หน่วยลงทุน และประกาศผ่านทาง Website ของบริษทั จัดการให้ทราบ
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
เป็ นไปตามประกาศ
13. เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
กรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน
รวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มกี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่ วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่ วยลงทุน เพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตาม
จานวนทีถ่ อื อยู่
ถือหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไม่สามารถนาหน่ วยลงทุนไปจาหน่ าย จ่ายโอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้
ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
14. การจ่ายเงิ นปันผล :
1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่จ่าย
2. ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่จ่าย
3. ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ไม่จ่าย
4. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ไม่จ่าย
5. ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ไม่จ่าย
6. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่จ่าย
7. ชนิดเพื่อการออม
ไม่จ่าย
15. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการได้ทเี่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด)
: รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี
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รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดเพื่อการออม

: ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
: ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
: ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
: ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
: ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
: ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
: ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนี ยมและค่ าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุ นรวม เป็ นอัต ราที่รวมภาษีมู ลค่ าเพิ่ม ภาษี ธรุกิจ เฉพาะ
หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของกองทุ น ในกรณี ที่มีการรับค่าธรรมเนีย มอัน เกิดจากกองทุน รวมในต่างประเทศที่
กองทุนนี้ไปลงทุน บริษทั จัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆให้แก่กองทุนนี้ (ถ้ามี)
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตรา ใน
อัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
ชนิดสะสมมูลค่า

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี

: ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตรา ใน
อัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตรา ใน
อัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูล ค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตรา ใน
อัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตรา ใน
อัต รา ไม่ ไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่ อปี ของมูล ค่าทรัพย์ สิน
สุทธิของกองทุนรวม
32

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

: ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตรา ใน
อัต รา ไม่ ไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่ อปี ของมูล ค่าทรัพย์ สิน
สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดเพื่อการออม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตรา ใน
อัต รา ไม่ไ ม่เกิน ร้อ ยละ 1.61 ต่ อปี ของมูล ค่ าทรัพ ย์ สิน
สุทธิของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ประมาณการค่าธรรมเนีย มผู้ดูแ ลผลประโยชน์รายปี ใน
อัตรา ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
ชนิดสะสมมูลค่า
: ประมาณการค่าธรรมเนีย มผู้ดูแ ลผลประโยชน์รายปี ใน
อัตรา ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ประมาณการค่าธรรมเนีย มผู้ดูแ ลผลประโยชน์รายปี ใน
อัตรา ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ประมาณการค่ าธรรมเนีย มผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี ใน
อัตรา ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ประมาณการค่ าธรรมเนีย มผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี ใน
อัตรา ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

: ประมาณการค่าธรรมเนีย มผู้ดูแ ลผลประโยชน์รายปี ใน
อัตรา ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
ชนิดเพื่อการออม
: ประมาณการค่าธรรมเนีย มผู้ดูแ ลผลประโยชน์รายปี ใน
อัตรา ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
ค่ าธรรมเนี ย มข้างต้ น จะไม่ ร วมค่ าธรรมเนี ย มผู้ รบั ฝากทรัพ ย์ สิน ในต่ างประเทศทัง้ ในรู ปแบบ
ค่ าธรรมเนี ย มรายปี และ ค่ าธรรมเนี ย มการปฎิ บัติง านในธุ ร กรรมตามคาสั ่งของบริษั ท จัดการ
(Transaction Fees) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการงานผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายงานศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ตามทีจ่ ่ายจริง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุ นรวม เป็ นอัต ราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธ รุกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
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15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี
ในอัต รา ไม่ เ กิน ร้อ ยละ 0.54 ต่ อ ปี ของมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิ น
สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดสะสมมูลค่า
: ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี
ในอัต รา ไม่ เ กิน ร้อ ยละ 0.54 ต่ อ ปี ของมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิ น
สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี
ในอัต รา ไม่ เ กิน ร้อ ยละ 0.54 ต่ อ ปี ของมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิ น
สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี
ในอัต รา ไม่ เ กิน ร้อ ยละ 0.54 ต่ อ ปี ของมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิ น
สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี
ในอัต รา ไม่ เ กิน ร้อ ยละ 0.54 ต่ อ ปี ของมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิ น
สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี
ในอัต รา ไม่ เ กิน ร้อ ยละ 0.54 ต่ อ ปี ของมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิ น
สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดเพื่อการออม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี
ในอัต รา ไม่ เ กิน ร้อ ยละ 0.54 ต่ อ ปี ของมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิ น
สุทธิของกองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใช้ในการคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่ าธรรมเนี ย มนายทะเบี ย น หมายถึ ง มู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน ทัง้ สิ้น หักด้ว ยมู ล ค่ าหนี้ สิน ทัง้ สิ้ น ยกเว้น
ค่าธรรมเนีย มการจัดการ ค่ าธรรมเนี ยมผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ค่ าธรรมเนีย มนายทะเบีย น ณ วัน ที่
คานวณ
15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน :
ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่ าธรรมเนี ย มอื่น ในอัต ราไม่ เกิน ร้อ ยละ 3.09 ต่ อ ปี ของมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิข อง
กองทุนรวม
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
1. ค่ าใช้จ่ ายในการจัดตั ง้ กองทุ น ค่ าธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย นกองทรัพ ย์ สิน เป็ น กองทุ น รวม และ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่ ่ายจริง
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2.
3.

4.

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา
เผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับกองทุนรวม การส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสัญ ญาต่างๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ
1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิถวั เฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ กิดค่าใช้จ่ายนัน้
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการดาเนินงานและบริหารกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริงเช่น
4.1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ ของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพ ย์ ห รือ ตราสารต่ างๆ ภาษี ค่ าอากรแสตมป์ ค่ าใช้จ่ ายในการโอนหลักทรัพ ย์
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพ ย์ ค่ าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิท ธิใน
หลักทรัพย์ เช่น ใบหุน้ กู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิด
จากการซื้อ ขายหลักทรัพ ย์ ค่ าธรรมเนี ย มและค่ า ใช้จ่า ยต่ างๆ ในการใช้บริการของสถาบัน
การเงิน ที่เกี่ย วข้อ งกับ การบริห ารกองทุ น และหรือ ค่าธรรมเนี ยมและค่ าใช้จ่ ายอื่น ใดที่ทาให้
กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สนิ นัน้ ได้
4.2 ค่ าใช้จ่ ายที่ เกี่ย วเนื่ อ งกับ การจัด ท าบัญ ชี แ ละรายงานของกองทุ น เช่ น ค่ าธรรมเนี ย มและ
ค่าใช้จ่ ายในการสอบบัญ ชี ค่าใช้จ่ ายที่ เกิดจากการลงบัญ ชีกองทุน หรือ การจัดท ารายงานที่
เกี่ยวข้อง
4.3 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ย วเนื่ องกับการขายและหรื อ รับซื้อคืน หน่ วยลงทุน เช่น ค่ าจัด ท า ค่าผลิต และ
นาส่งคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน คาสั ่ง
ขายคืนหน่ วยลงทุน คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุน ใบ
ยืนยัน ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่ วยลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน
หรือเอกสารอื่นใดทีใ่ ช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการ
จัดทาและผลิตเอกสารดังกล่าวเป็ นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุ น และค่ าใช้จ่ ายในการช าระเงิน ค่าขายคืน หน่ วยลงทุ น ค่ าธรรมเนี ย มหรือ ค่ าใช้จ่ ายที่
เกี่ยวข้องกับวิธกี ารซื้อขายหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดให้บริการแก่ผลู้ งทุน
4.4 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอีย ดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมติ
สรุปมติ และตรวจสอบมติผถู้ อื หน่วยลงทุน การจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน การแจ้งผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุน การประกาศหนังสือพิมพ์
4.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทา ผลิต และนาส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกาหนด เช่น หนังสือ
ชี้ชวน รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานเกี่ยวกับข้อมูลการ
จัดการกองทุนรวม เพื่อนาส่งแก่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรื อ ผู้ถือหน่ วยลงทุ น
และหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูส้ อบบัญชี และผูเ้ กี่ยวข้องอื่น ๆ ของกองทุน
4.6 ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารจัดการและการดาเนินงานของกองทุ น
เป็ นภาษาต่างประเทศ
4.7 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทาตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมกาหนด
4.8 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น เช่น ค่ าใช้จ่ายในการบริห ารทรัพ ย์สิน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ ปรึกษา
กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิ รรม สัญญา ค่าบริการทางกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิหรือเพื่อ
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ติดตามหนี้สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทีเ่ กิดจากการจานา จานอง ปลดจานา จานอง ประเมินราคา ค่าภาษีอากร ประกันภัย
4.9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผูใ้ ห้บริการภายนอก
อื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสัญญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สัญญาแต่งตัง้
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่าย
4.11 ค่าธรรมเนี ยมและค่ าใช้จ่ ายอื่น ๆ เช่ น ค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการติดตามทวงถามหนี้สิน ของ
กองทุน
ค่ าบริก ารแก่ บุ ค คลภายนอก ค่ า อากรแสตมป์ ค่ าไปรษณี ย ากร ค่ าติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ค่ าประกาศ
หนังสือพิมพ์ ค่าเดินทาง ทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุน และชาระบัญชีกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื่อเลิกกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชาระบัญ ชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
ชาระเงิน หรือทรัพย์สนิ อื่นให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่ าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผถู้ อื หน่ วย
ลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สนิ หรือไม่นาเช็คไปขึน้ เงินจากธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อ งกับการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้ องร้องบริษทั จัดการให้
ปฏิบัติห น้ าที่ห รือเรียกค่าสิน ไหมทดแทนความเสีย หายจากบริษัทจัดการ เพื่อ ประโย ชน์ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุ น ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และหรือสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด เช่น การประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน
ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารกับผูถ้ ือหน่วยลงทุน เพื่อแจ้งข่าวสาร
ข้อมูลตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
กาหนด หรือ เพื่ อประโยชน์ ข องผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น หรือ กองทุ น โดยรวม รวมถึง ค่าใช้จ่ ายในการจัด
ประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการกู้ยมื เงินหรือเข้าทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อ
คืนเมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจาเป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการชัวคราว
่
ตามที่จ่าย
จริง
ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และฝึกอบรมผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อประโยชน์ในการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายสาหรับหน่วยงานภายนอกในการทาหน้าทีต่ ดิ ตามดูแลการจัดการ
กองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) หรือทีเ่ กี่ยวข้อง (ถ้ามี)

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี
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15.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน หรือตามทีส่ านักงาน
ก.ล.ต. อนุญาตตามทีจ่ ่ายจริง
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา ไม่
เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่
เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุนในอัตรา ไม่
เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

: ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา ไม่
เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุนในอัตรา ไม่
เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ รี ย กเก็ บ จากผู้ ส ั ง่ ซื้ อ หรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ นอั ต ราที่ ร วม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้วน
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ประมาณการค่ าธรรมเนี ย มการรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ใน
อัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
: ประมาณการค่ าธรรมเนี ย มการรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ใน
อัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ประมาณการค่ าธรรมเนี ย มการรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ใน
อัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
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: ประมาณการค่ าธรรมเนี ย มการรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ใน
อัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
: ประมาณการค่ าธรรมเนี ย มการรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ใน
อัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
: ประมาณการค่ าธรรมเนี ย มการรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ใน
อัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
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: ประมาณการค่ าธรรมเนี ย มการรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ใน
อัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน เป็ นอัตราทีร่ วม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN):
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือ ผู้ถอื หน่วยลงทุน เป็ นอัตราทีร่ วม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษี ธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
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: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
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: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หมายเหตุ
บริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากมูลค่าหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการ
จะต้องชาระให้กับกองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง) หรือ หักค่าธรรมเนียม
จากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง)
ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ าใช้ จ่ า ยที่ เ รี ย กเก็ บ จากผู้ ส ั ง่ ซื้ อ หรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ นอัต ราที่ ร วม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวใน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะ
ประกาศให้ทราบ โดยติดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการ และผู้สนั บสนุ น การขายและรับซื้อคื นหน่ ว ย
ลงทุนของกองทุนทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 7 วัน
สาหรับชนิดเพื่อการออม
บริษัท จัดการอาจเรียกเก็บค่ าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ไปยังกองทุน รวมภายใต้การ
บริห ารของบริษัทจัดการเอง และสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมของบริษัท
จัดการอื่นในอัตราที่ไม่ เท่ ากัน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน ทราบโดยประกาศผ่ าน
ทางเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ช วนส่ วนสรุปข้อมูล สาคัญ และ/หรือเว็บไซต์ ของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดสะสมมูลค่า
: 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
รายละเอียด/จานวน/อัตรา
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดสะสมมูลค่า
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
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ชนิดเพื่อการออม
: ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา : ไม่มี
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน (ถ้ามี)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ไม่ เ กิน ร้ อ ยละ 0.33 ของราคาขายหรื อ ราคารับ ซื้ อ คื น
หน่ วยลงทุน โดยคานวณเข้าไปในราคาขายหรือ ราคารับ
ซื้ อ คื น หน่ วยลงทุ น เพื่ อ น าเงิ น ดั ง กล่ า วไปช าระเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 0.33 ของราคาขายหรื อ ราคารับ ซื้ อ คื น
หน่ วยลงทุน โดยคานวณเข้าไปในราคาขายหรือ ราคารับ
ซื้ อ คื น หน่ วยลงทุ นเพื่ อ น าเงิ น ดั ง กล่ า วไปช าระเป็ น
ค่าใช้จา่ ยในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 0.33 ของราคาขายหรื อ ราคารับ ซื้ อ คื น
หน่ วยลงทุน โดยคานวณเข้าไปในราคาขายหรือ ราคารับ
ซื้ อ คื น หน่ วยลงทุ น เพื่ อน าเงิ น ดั ง กล่ า วไปช าระเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 0.33 ของราคาขายหรื อ ราคารับ ซื้ อ คื น
หน่ วยลงทุน โดยคานวณเข้าไปในราคาขายหรือ ราคารับ
ซื้ อ คื น หน่ วยลงทุ น เพื่ อน าเงิ น ดั ง กล่ า วไปช าระเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ของราคาขายหรือราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนโดยคานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อนาเงินดังกล่าวไปชาระเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ของราคาขายหรือราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนโดยคานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อนาเงินดังกล่าวไปชาระเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ชนิดเพื่อการออม
: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.33 ของราคาขายหรือราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนโดยคานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อนาเงินดังกล่าวไปชาระเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
2. ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน (ถ้ามี)
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ผู้ถือหน่ วยลงทุ น จะถู กเรียกเก็บ ค่ าธรรมเนี ยมการโอนเงิน ค่ าซื้อและค่ าขายคืน หน่ วยลงทุ น
ตามที่ธนาคารพาณิ ชย์ห รือสถาบันการเงิน เรีย กเก็บจริง 3. บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิในการ
เรียกเก็บจริง
3. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผู้ลงทุ นหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
ในกรณีทผี่ ลู้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอให้บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนดาเนินการ ใด ๆ
ให้เป็ นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการดาเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
หรือให้ดาเนินการที่พิสูจน์ได้ว่าเป็ นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุ น
เช่น ค่า ธรรมเนี ย มการขอเปลี่ย นข้อ มู ล ทางทะเบีย นใหม่ เช่ น หนั งสื อ รับรองสิท ธิ หนั ง สือ
รับรองการโอนหน่ ว ยลงทุ น เป็ นต้ น โดยบริษัท จัดการหรือนายทะเบีย นหน่ ว ยลงทุ น จะคิด
ค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ตามที่จ่ ายจริงหรือตามอัตราที่บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนดในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
4. บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนีย มการขายหน่ ว ยลงทุน/ การรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ ากัน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อ มูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ย นแปลงเงื่อนไขดังกล่ าว
บริษัท จัดการจะประกาศให้ท ราบ โดยติดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการ และผู้สนั บสนุ นการขาย
และรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง หรือที่เวบไซต์ของบริษัท จัดการ ไม่น้อยกว่า 3
วัน
15.4. วิธกี ารคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
1. การคานวณค่ าธรรมเนี ย มตามหัว ข้อค่ าธรรมเนี ย มที่เรีย กเก็บจากผู้ส ั ่งซื้อ หรือ ผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น และ
หัวข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุ รกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
2. การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่ วยลงทุน จะคานวณเป็ นรายวันและเรีย กเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 10 วันทาการถัดจาก
วันสิน้ เดือน หรือตามระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
3. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุนในหัวข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามทีจ่ ่ายจริง ในทางบัญชี
บริษทั จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้ จานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน
ตามระยะเวลาที่ จ ะได้ ร ับประโยชน์ จ ากค่ าใช้ จ่ ายนั ้น ทัง้ นี้ การตัด ค่ าใช้จ่ ายดัง กล่ าวจะเป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีทเี่ กี่ยวข้อง
4. ในกรณีที่มูลค่าของกองทุนรวมในขณะที่จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50
ล้ า นบาท หากต่ อ มากองทุ น รวมมี มู ล ค่ าลดลงน้ อ ยกว่ า 50 ล้ า นบาท บริ ษั ท จัด การจะเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บต้องเป็ นอัตราร้อยละที่ไม่สูงกว่าอัตราร้อยละของค่าธรรมเนียมเดิมทีบ่ ริษัท
จัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคานวณตามมูลค่าที่
ตราไว้ของหน่วยลงทุน
4.2 ในกรณีอ่นื นอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ให้บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที่
แสดงได้ว่าเหมาะสมและเป็ นธรรม ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
มูลค่าของกองทุนรวมให้คานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน
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บริษั ท จัดการจะเรีย กเก็ บค่ าธรรมเนี ย มการจัดการเป็ นอัต ราร้อ ยละของมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน หรือ มู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมเท่านัน้
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซ้อื หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุ น
และกองทุน” อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ในกรณี ที่บริษัท จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายตามที่ได้ร ะบุไว้ใน
โครงการและได้ดาเนิ นการดังกล่าวแล้ ว ให้บริษัท จัดการกองทุน รวมเปิ ดเผยข้อมูล ดังกล่าวให้ผู้ลงทุ น
ทราบอย่างทัวถึ
่ งภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มกี ารลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทัง้ นี้ การ
เปิ ดเผยข้อ มูลต้อ งกระทาโดยวิธีการที่เหมาะสมอันท าให้ม ั ่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้ร บั ทราบข้อมู ลดังกล่าว
เช่ น เผยแพร่ข้อมู ลไว้บนเว็บไซต์ ข องบริษัทจัดการกองทุน รวม หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่ ว ย
ลงทุนทุกแห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ น
ต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แ ตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสานักงานให้ความเห็นชอบการ
แก้ไขเพิม่ เติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่
ระบุไว้ในโครงการ บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องคานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและ
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัวถึ
่ งด้วย
วิธีการที่เหมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการ
เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่ นการซื้อขายหน่ วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
2.1 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้
2.2 ในกรณีทกี่ ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทา
การดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมประสงค์จะ
ขึน้ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตรา
ขัน้ สูงดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว
(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้
สูงดังกล่าว บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้กบั กรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั มติพเิ ศษ”
ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงข้อ 2 (2.2) ให้บริษทั จัดการแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน
15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
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16. วิ ธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และ
ราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิ ธีการดาเนิ นการในกรณี ที่มูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง:
16.1. วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัท จัดการจะคานวณมู ลค่าทรัพ ย์ สินสุท ธิของกองทุ นรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด และตามทีส่ มาคมบริษัท จัดการ
ลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
1.1 มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
1.7 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
1.8 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
กองทุ นมีการแบ่งชนิดของหน่ วยลงทุ นตามชนิ ด ดังนัน้ มูลค่า หน่ ว ยลงทุ นแต่ ละชนิ ดอาจมีมูลค่ าไม่
เท่ากัน
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ซึ่ง
ผลประโยชน์ทเี่ กิดจากการลงทุนจะถือเป็ นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปั นส่วนตามสัดส่วน
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
บริษทั จัดการจะใช้ราคาหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ณ สิน้ วันทาการ ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุท ธิ
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อนึ่ง ในการใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อตั รา
แลกเปลี่ย นเงินตราต่ างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ วัน ทาการคานวณมูลค่ า
ทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิแ ละมู ล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น ที่ เวลาประมาณ 16.00 น. เป็ นเกณฑ์ ใ นการค านวณมู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบาท
ทัง้ นี้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่
อ้างอิงจากแหล่งอื่น ภายใต้ความเห็น ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น อัตราแลกเปลี่ย นจาก APEX
หรือ Reuter ณ วันทาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น.
หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมู ลและสามารถอ้างอิงได้ เป็ นต้น เป็ น เกณฑ์ ในการคานวณมูลค่ า
ทรัพ ย์ สิน สุท ธิเป็ นเงิน บาท โดยอัตราแลกเปลี่ย นที่ อ้างอิง จะต้ องเป็ นไปตามที่ประกาศสมาคม หรือ
ประกาศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด
วิ ธีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุ นมีการแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุ น ทาให้การปั นส่วนมูล ค่าทรัพ ย์สินสุท ธิต้อ งมีการแบ่งการคานวณ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
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การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุท ธิของกองทุนนัน้ จะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิโดยรวมของกองทุน และปั น
ส่วนให้กับหน่ วยลงทุนแต่ ละชนิ ด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของวันก่อนหน้ าของ
หน่ วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวนั แรกของการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่
ขายได้ทงั ้ หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนัน้ ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่ วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน
รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และรายการเงินปั นผลทีจ่ ่ายให้แก่ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็ นต้น) และคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ มู ลค่าทรัพย์สินสุท ธิของหน่ วยลงทุนแต่ ละชนิดที่คานวณ จะต้องมีมูล ค่าไม่ต่ ากว่าศูน ย์ การปั นส่ ว น
รายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็ นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ตัวอย่างการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที่ 1 การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิวนั แรก
มูลค่าทรัพย์สินที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด 300,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่ วย 10 บาท แบ่งเป็ น 1.ชนิด
สะสมมูลค่า 300,000 บาท 2.ชนิดขายคืน หน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดบริการ) 3.ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิ ดบริการ) 4.ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ยังไม่เ ปิ ดบริการ) 5.ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดบริการ) 6.ชนิ ด
ช่ อ งทางอิเ ล็กทรอนิ ก ส์ (ยัง ไม่ เ ปิ ด ให้ บ ริการ) 7.ชนิ ด เพื่ อ การออม (ยัง ไม่ เ ปิ ด ให้ บ ริการ) และสมมติ มี
ผลประโยชน์ ในวัน แรก 15,000 บาท และมีย อดซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด สะสมมู ล ค่ า 500,000 บาท และมี
ยอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท

วันต่อมา ท าการเพิ่ ม-ลดหน่ วยจากการซื้อ หน่ วยลงทุน และขายคืนหน่ วยลงทุ น ของวัน ทาการก่อนหน้ า
(จากรายการซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ดสะสมมู ล ค่ า 500,000 บาท และ ขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ดสะสมมู ล ค่ า
10,000 บาท) และสมมติมผี ลประโยชน์ในวันถัดมา 40,000 บาท
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หมายเหตุ :
การคานวณในตารางข้ างต้ น เป็ นเพี ย งตั ว อย่ างเพื่ อ ประกอบการอธิบ ายเท่ านั ้น ทัง้ นี้ ยัง ไม่ ร วม
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)
ตัวอย่างที่ 2 เปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และชนิดเพื่อการออมในวันก่อนหน้า
โดยมีรายการ ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จานวน 400,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ จานวน 600,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน จานวน 1,000,000
บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม จานวน 1,200,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
จานวน 50,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 150,000 บาท ซื้อหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออม จานวน 500,000 บาท และสมมติมผี ลประโยชน์เกิดขึน้ วันนี้จานวน 250,000
บาท
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หมายเหตุ : การคานวณในตารางข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้ นี้ ยังไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)
ตัวอย่างที่ 3 มีรายการ ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จานวน 120,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ จานวน 100,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน จานวน 500,000 บาท ขาย
หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม จานวน 200,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนพิเศษ จานวน
150,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 50,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม จานวน150,000 บาท ในวันก่อนหน้า และสมมติมผี ลประโยชน์เกิดขึน้ วันนี้จานวน
350,000 บาท
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วันต่อมา ทารายการรับคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผถู้ อื หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
หน่วยละ 0.15 บาท ของวันก่อนหน้า และ สมมติมผี ลประโยชน์เกิดขึน้ วันนี้ 250,000 บาท

หมายเหตุ : การคานวณในตารางข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่ านัน้ ทัง้ นี้ ยังไม่
รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับ ซื้อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่น ใด
(ถ้ามี)
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดาเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอ
ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ก่อนทุกครัง้
2. บริษทั จัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุท ธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการ ภายในวันทาการถัดไป เว้นแต่
วันทาการนัน้ ตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนและประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการลงทุนหรือวันตามทีบ่ ริษทั จัดการประกาศกาหนดเพิม่ เติมในกรณีทมี่ เี หตุการณ์ไม่ปกติ
(2.2) คานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุ น
ภายในวันทาการถัดไป โดยในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้
บริษทั จัดการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนของสิ้นวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์
ในการคานวณราคาขายหน่ วยลงทุ นและราคารับซื้อคืน หน่ วยลงทุนเว้นแต่ วนั ทาการนัน้ ตรงกับ
วันหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุนและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมถึง
สถาบันการเงินต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ปิดทาการ บริษัทจัดการจะคานวณราคาขาย
หน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ ว ยลงทุ นของกองทุ นรวม ทุกสิ้นวัน ท าการถัดจากวันที่ได้ร ับ
ข้อมูลโดยไม่ชกั ช้า
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(2.3) ประกาศมูล ค่าทรัพย์สิน สุ ทธิ มู ลค่าหน่ วยลงทุ น ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทาการถัดไป ยกเว้นใน
กรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศทีล่ งทุน รวมถึงสถาบันการเงิน
ต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ปิดทาการ บริษทั จัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทุกสิน้ วันทาการ
ถัดจากวันทีไ่ ด้รบั ข้อมูลโดยไม่ชกั ช้า
(2.4) ในกรณีทปี่ ระกาศตาม (2.3) ได้กระทาผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน ทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมา
คา (NAV Center) หรือ ช่ องทางอื่น ที่ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมู ลค่าทรัพย์สินสุท ธิและมูล ค่าหน่ วยลงทุน ภายใน 2 วันทาการถัดไปก็ได้เว้นแต่กรณี ที่
กองทุ น หลัก มี ว ัน หยุ ด ท าการต่ อ เนื่ อ งกั น ตัง้ แต่ 2 วัน ขึ้น ไป บริษั ท จัด การจะประกาศมู ล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทา
การซื้อ ขายหน่ วยลงทุ น ล่ าสุ ดโดยไม่ ช ักช้า ทัง้ นี้ ภายในวัน ท าการถัดจากวัน ที่ บริษัท จัดการ
คานวณมูลค่าทรัพ ย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุ น ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้วยจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
เมื่อสิน้ วันทาการทีค่ านวณนัน้
ในกรณีทกี่ ารประกาศตาม (2.3) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมทีก่ าหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดาเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เ หมาะสม โดยบริษัท
จัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที่ทุกแห่ งที่
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซ้อื ขายหน่ วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนเพื่อ
ผูล้ งทุนประเภทสถาบัน บริษทั จัดการอาจดาเนินการโดยวิธกี ารใดๆเพื่อให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบ
ข้อมูลดังกล่าวแทนการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ ในกรณี เกิดเหตุ สุดวิส ัยหรือ เกิดเหตุ ข ัดข้องที่ไม่ ส ามารถประกาศทางเว็บ ไซต์ ข องบริษั ท
จัดการได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่
ข้อ มู ล มู ล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น ที่จ ัดขึ้น โดยสมาคม (NAV Center) หรือ หนั ง สือ พิม พ์ร ายวัน หรือ ติ ด
ประกาศที่บริษัทจัดการและจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้ น ทันทีในโอกาสแรกที่กระทาได้
โดยไม่ชกั ช้า
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่ หมาะสม
และถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ ว ยลงทุ นแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. การใช้ตัวเลขทศนิ ยมของมูลค่าทรัพ ย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน หรือจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้วธิ ีการปั ด
เศษทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วิธี การปั ดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณ ราคาขายหน่ วยลงทุนจะปั ดเศษ
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ทศนิ ยมต าแหน่ งที่ 4 ขึ้น ส่ว นมูล ค่าหน่ ว ยลงทุ น เพื่อ ใช้ ในการคานวณราคารับซื้อคืน หน่ ว ย
ลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่ วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ ง โดย
ตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตามทีค่ านวณ
ได้ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล แต่ จ ะใช้ผ ลลัพ ธ์ เป็ น ตัว เลขโดยมี ท ศนิ ยมเพีย ง 4 ต าแหน่ ง โดยตัดทศนิ ย ม
ตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ในกรณี ที่ มี ผ ลประโยชน์ เ กิ ด ขึ้น จากการค านวณตาม (3.1) ถึ ง (3.4) บริ ษั ท จัด การจะน า
ผลประโยชน์นัน้ รวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
4. กองทุนรวมใดที่มกี ารลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันระยะเวลา
การคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน หรือราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ต่อสานักงานก.ล.ต.ได้
5. ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ติ ามข้อ 2
(5.1) กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด รับคาสัง่ ซื้อขาย
คืน หน่ ว ยลงทุ น ตามหลักเกณฑ์ ที่ ส านั ก งาน ก.ล.ต.กาหนด ทัง้ นี้ เฉพาะในช่ ว งระยะเวลา
ดังกล่าว
(5.2) กรณี ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุ น รวมเนื่อ งจากมีเหตุ ตามที่กาหนดไว้ ให้ได้ร ับ
ยกเว้นตามระยะเวลาดังนี้
(ก) การคานวณมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.1) (2.2) ให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว
(ข) การประกาศมู ล ค่ าและราคาตามข้อ 2 (2.3) ให้ไ ด้ร ับยกเว้น ตัง้ แต่ ว ัน ที่ป รากฏเหตุ ต าม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว
เงื่อนไขพิเศษ:
บริษทั จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ติ ามข้อ 16.2 เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
1. เมื่อบริษทั จัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามกรณีทรี่ ะบุไว้ในโครงการ หรือตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. หรือเป็ นวันหยุดทาการ
ซื้อขายของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก โดยให้ได้รบั
ยกเว้นเฉพาะช่วงระยะเวลาดังกล่าว
2. บริษทั จัดการอาจไม่คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีทกี่ องทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ ต่างประเทศ หากมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึน้
2.1 ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะกรณีที่
กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ทซี่ ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อย
ละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม หรือ
2.2 มีเหตุ การณ์ ที่ท าให้ไม่ ส ามารถแลกเปลี่ย นเงิ น ตราต่ างประเทศได้อ ย่ างเสรี และท าให้ไ ม่
สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
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2.3 ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุน
รวมต่างประเทศนั น้ หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือ ขายคืนหน่ วยลงทุ น หรือ ไม่ ขายหรือไม่ รบั ซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว
3. ทัง้ นี้ ให้ได้รบั ยกเว้นเฉพาะช่วงระยะเวลาดังกล่ าวเมื่อมีเหตุทบี่ ริษทั จัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้
ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุดงั กล่าว
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วย
ลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทาการถัดไป
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิส ัยหรือเกิดเหตุขดั ข้องที่ไม่สามารถประกาศ
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ
ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดั ขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือ ติด
ประกาศทีบ่ ริษทั จัดการและจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม และ
ถือ ว่าได้รบั ความเห็น ชอบจากผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น แล้ว โดยบริษัท จัดการจะแจ้ง ให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
16.4. หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1. ในกรณีที่มูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุน ที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่ วย
ลงทุนทีถ่ ูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่
หนึ่ งสตางค์ ข้นึ ไป แต่ไม่ ถึงร้ อยละ 0.5 ของมู ลค่าหน่ วยลงทุ นหรือ ราคาหน่ วยลงทุ น ที่ถู กต้ อง บริษัท
จัดการจะจัดทาและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทาการนับแต่
วันที่พบว่ามูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มสี าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่
ท าการของบริษัท จัดการเพื่ อให้ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงาน
ดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(2) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) สาเหตุทที่ าให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้ องกันเพื่อมิให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
ในกรณีที่สาเหตุที่ทาให้มูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื่องถึงการคานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนให้ถูกต้องตัง้ แต่วนั ทีพ่ บว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง
2. ในกรณีที่มลู ค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุน ที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่ วย
ลงทุ นที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ข้ึนไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือ
ราคาหน่วยลงทุนลงทุนทีถ่ ูกต้อง บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วนั ทีพ่ บ
มูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนถู กต้อง และดาเนินการดังต่อไปนี้
เฉพาะวัน ที่มู ล ค่า/ราคาหน่ ว ยลงทุ นที่ไม่ ถู กต้ อ งต่างจากมู ล ค่า/ราคาหน่ วยลงทุ นที่ถู กต้ อ งตัง้ แต่ ห นึ่ ง
สตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตราส่วนตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
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(1) จัดทารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่ วยย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายใน
วันทาการถัดจากวันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนนัน้ ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในวันทาการถัดจากวัน ที่คานวณมู ลค่า/ราคาหน่ วยลงทุ นเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษัทจัดการส่งรายงาน
ให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(ค) สาเหตุทที่ าให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดาเนินการของบริษทั จัดการเมื่อพบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทัง้ นี้ บริษัท จัดการจะจัดให้ มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ ท าการของบริษัท จัดการ เพื่อ ให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไขมู ล ค่ า/ราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ ไ ม่ ถู กต้ อ งให้เป็ นราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ถู กต้ องภายในวัน ที่ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ดาเนิน การโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารรับทราบชื่อกองทุน ที่มีการแก้ ไขราคา
ตาม (2) และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาตาม (2) ภายใน 3 วันท าการนับแต่วนั ที่ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและดาเนินการด้วยวิธกี ารใดๆเพื่อให้ผู้ซ้อื หน่ วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที่ได้ซ้อื หรือ ขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทัง้ สาเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ ดั ทาตาม (1) ให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงาน
การแก้ ไ ขราคาย้อ นหลังและรายงานการชดเชยราคานั ้น เว้น แต่ ในกรณี ที่ร าคาหน่ ว ยลงทุ น ไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุ มได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการ
ป้ องกันให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่าการ
ทีร่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้ อง (understate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณี ที่เป็ น การขายหน่ วยลงทุ น บริษัท จัดการจะลดจ านวนหน่ ว ยลงทุ น ของผู้ซ้ือหน่ ว ย
ลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนทีถ่ ูกต้อง
หากปรากฏว่าผูซ้ ้อื หน่ วยลงทุนไม่ มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ ว ยลงทุนเหลืออยู่น้อย
กว่ าจ านวนหน่ วยลงทุ น ที่จ ะต้ อ งลด บริษัท จัดการจะจ่ ายเงิน ของบริษั ท จัดการเองเป็ น
จานวนเท่ ากับส่ วนต่างของราคาที่ข าดอยู่ หรือ ลดจ านวนหน่ วยลงทุ นที่เ หลือ อยู่นั น้ และ
จ่ายเงินของบริษัท จัดการเองเป็ นจานวนเท่ ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การทีร่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
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ปั จจัยภายนอกที่ไม่อ าจควบคุ มได้ เช่น ราคาหลักทรัพ ย์ต ามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยหรื อ ศู น ย์ ซ้ื อ ขายหลัก ทรัพ ย์ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง และผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิม่ จานวนหน่ วยลงทุนของผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มหี น่ วย
ลงทุนเหลืออยู่ บริษทั จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่ว ยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษทั จัดการจะ
ปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณี ที่เป็ น การขายหน่ วยลงทุ น บริษั ทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่ วยลงทุน ของผู้ซ้อื หน่ ว ย
ลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุ น ที่ถู กต้ อ ง หรือ จ่ายเงิน ของกองทุ น เปิ ดเป็ น จานวนเท่ ากับส่ ว นต่ างของราคา เพื่ อ
ชดเชยราคาให้แก่ผซู้ ้อื หน่วยลงทุน
(ข)

กรณีที่เป็ นการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษัทจัด การจะลดจานวนหน่ วยลงทุนของผู้ข ายคืน
หน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนไม่มีห น่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่
น้อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ น
จานวนเท่ ากับส่ วนต่างของราคาที่ข าดอยู่ หรือ ลดจ านวนหน่ วยลงทุ นที่เหลือ อยู่นั น้ และ
จ่ายเงินของบริษัท จัดการเองเป็ นจานวนเท่ ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุ นเปิ ด เว้นแต่การทีร่ าคาหน่วยลงทุ นไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยภายนอกที่ไม่อ าจควบคุ มได้ เช่น ราคาหลักทรัพ ย์ต ามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยหรื อ ศู น ย์ ซ้ื อ ขายหลั ก ทรัพ ย์ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง และผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผซู้ ้อื หน่ วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่ วย
ลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง หนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่ วยลงทุ น แต่ถ้ าบุคคลดัง กล่าวไม่ มีสถานะเป็ น ผู้ถือ
หน่ วยลงทุนแล้ว บริษัทจัด การจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทาการนั บแต่วนั ที่
ผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้
ซื้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษทั จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุ นเปิ ดก็
ได้
4. บริษทั จัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่ น ค่าใช้จ่ายใน
การประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชย
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ราคาให้แก่ผู้ซ้ือหน่ วยลงทุ นและผู้ข ายคืนหน่ วยลงทุน เป็ นต้ น เว้น แต่ในกรณี ที่ราคาหน่ วยลงทุน ไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
17.2. ชื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ไม่มี
17.5. ทีป่ รึกษา :
ไม่มี
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
ชื่อ : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นาย เกียรติศกั ดิ ์ วานิชย์หานนท์
รายละเอียดเพิม่ เติม:
บริษทั เอส พีออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18A เลขที่ 503/31 ถนนศรีอ ยุ ธ ยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
หรือบุคคลอื่นที่ได้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชี : วันที่ 30 เมษายน
18.2. วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 30 เมษายน 2561
19. การขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิ ธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีการจัดการ :
19.1 การดาเนินการใดที่ โครงการจัดการกองทุ นรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผู้ถือหน่ วยลงทุ น
หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผู้ถอื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้
ถือหน่ วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ มติของผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ให้
ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมายให้ถอื ว่ามตินัน้ เสียไป
ในกรณีที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง หรือไม่
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น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผู้ถอื หน่วยลงทุนซึ่งเข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน การขอมติ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติ
เสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก
หรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุ คคลใดถือหน่ วยลงทุ นเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุ นที่จาหน่ ายได้แล้ ว
ทัง้ หมด บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดนัน้
ในการดาเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนนัน้ บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน เว้นแต่กรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. สานั กงาน สมาคม และ/หรือ
หน่ วยงานอื่น ใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย เช่ น กระทรวงการคลัง เป็ นต้ น ได้แ ก้ ไขเปลี่ย นแปลงเพิ่ ม เติม
ประกาศ กาหนด สั ่งการ เห็น ชอบ และ/หรือ ผ่ อนผัน เป็ น อย่ า งอื่น บริษั ท จัดการจะดาเนิ น การให้เป็ น ไป
ตามนัน้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
19.2 หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่ วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษมีจานวนไม่เกิน ร้อยละ 55 หรือไม่เกิน ร้อยละ 80 หรือ ในกรณี ที่เป็ นกองทุนรวมที่มีการแบ่ งชนิ ด
หน่ วยลงทุน หากปรากฎว่ามติเสีย งข้างมากหรือ มติพิเศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่ วยลงทุน แต่ ละชนิดมี
จานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้ บริษทั จัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผูด้ ูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินัน้
2. ในกรณี ที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน รวมหรือวิธีจดั การได้กระท าตามมติของผู้ถือ หน่ ว ย
ลงทุน ซึ่งจะดาเนินการโดยการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือส่งหนังสือขอมติของผูห้ น่วยลงทุนก็ได้
3. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจดั การให้สานักงานทราบรวมทัง้
แจ้งไปยัง ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ทุ กคนและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ล งทุ นทัว่ ไปสามารถเข้าตรวจดู ได้ ทัง้ นี้
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีม่ มี ติให้แก้ไข
4. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการตามกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก
เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ต้องได้รบั มติพเิ ศษจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ทาให้ผลตอบแทนและความ เสีย่ ง
ของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
(2) การชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เว้นแต่กรณีเป็ นกองทุนรวมที่มกี าร
ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุ นสารองเลี้ย งชีพ ดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินที่ได้รบั ไปลงทุน ในกองทุนรวมเพื่อ ผู้
ลงทุ น ที่ เป็ น กองทุ น ส ารองเลี้ย งชีพ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ น ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์
เพิม่ เติมสาหรับการจัดตัง้ และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
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(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง
ของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
(5) การเรีย กเก็บค่ าธรรมเนี ย มหรือ ค่ าใช้จ่ ายเพิ่ ม ขึ้น เกิน กว่ าอัต ราร้อ ยละ 5 ของค่ าธรรมเนี ย มหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ ะบุไว้ล่าสุดในโครงการ
(6) การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขการประกัน ผูป้ ระกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูป้ ระกัน หรือการ
แก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์
5. ในกรณีที่กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน การขอมติผู้ถอื หน่ วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบตั ิให้
เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ เกี่ย วกับ การขอมติผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น แล้ ว ให้ เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ เพิ่ ม เติ ม
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) กรณีเป็ นการขอมติทมี่ ีผลกระทบต่อ ผู้ถอื หน่ วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผู้ถือ
หน่ วยลงทุนไม่เท่ ากัน ต้องได้ร บั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดที่
ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) กรณีเป็ นการขอมติที่มผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้ รบั มติเสีย
ข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) กรณีเป็ นการขอมติทมี่ ีผลกระทบต่อผู้ถอื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือ
มติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
6. ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมีจานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจานวนไม่เกินอัตรา
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติ
ไปยังผูด้ ูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินัน้
7. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจขอให้สานักงานให้ความเห็นชอบ
แทนการขอมติผถุ้ อื หน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี้สานักงานอาจกาหนดเงื่อนไขให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิ
เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิม่ ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ทาให้สทิ ธิทผี่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนทีส่ อดคล้องกับ
นโยบาย การลงทุน
(4) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
และกองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เพิม่ เติมสาหรับการการจัดตัง้ และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(5) กรณีอ่นื ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
รวมถึงไม่ทาให้ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
8. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงาน ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมยื่นคาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนผ่าน
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ระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน และให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในเรื่อง
ดัง กล่าว เมื่อ ส านั กงานได้ร ับคาขอพร้อ มทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอถู กต้อ งครบถ้ วนตามคู่ มือ
สาหรับประชาชนแล้ว
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมซึ่งมีผลให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้
(2) การแก้ไ ขเพิ่ม เติม ที่ต้อ งดาเนิ น การให้เป็ น ไปตามพระราชบัญ ญัติห ลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์
ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานวจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิม่ เติมชื่อและรายละเอียดของบุคคลให้ถูกต้อง
9. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงานนอกเหนือจากข้อ 8 ให้บริษทั จัดการกองทุน
รวมยื่นคาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนผ่านระบบ
ทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน และชาระค่าธรรมเนียมต่อสานักงาน เมื่อสานักงานได้รบั คาขอพร้อมทัง้
เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนแล้ว ทัง้ นี้อตั ราค่าธรรมเนียมให้
เป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียม
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคาขอต่างๆ ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว มิให้
บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุน
เมื่อสานักงานได้รบั คาขอและเอกสารหลักฐานทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว สานักงานจะ
ดาเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
การชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุนรวม
19.3 หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
19.3.1 ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจใช้วธิ ดี งั ต่อไปนี้
1) การจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือ
2) การส่งหนังสือเพื่อขอมติไปยังผูถ้ อื หน่วยลงทุน
19.3.2 วัน และเวลาในการดาเนิ นการรวมถึงวันปิ ดสมุดทะเบียนผุ้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อ ขอมติจะเป็ นไปตามวัน ที่
บริษทั จัดการจะกาหนดขึน้ โดยไม่ชกั ช้า
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้วิธีการในการดาเนิ นการตามความเหมาะสม หรือวิธีการอื่น ใดที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี้ ในการขอมติจากผู้ถอื หน่ วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนน
เสียงของผู้ถือหน่ วยลงทุนทัง้ หมดในบางกรณี เช่น กรณี ที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือ
หน่ วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
การดาเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผู้ถือหน่ วยลงทุน หาก
บริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผู้ถอื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามติ
นั น้ เสีย ไป ในกรณี ที่เป็ น การขอมติ เพื่อ แก้ ไขข้อ ผู กพัน ในเรื่อ งที่กระทบต่ อ สิท ธิข องผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น อย่ างมี
นัยสาคัญ ต้องได้รบั มติโดยเสีย งข้างมากของผู้ถือหน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนัน้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณี ที่เป็ นการขอมติที่มีผ ลกระทบต่อ ผู้ถือหน่ ว ยลงทุ นทุ กชนิด โดยแต่ ละชนิดได้ร ับผลกระทบต่ อผู้ถือ
หน่ วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รบั มติผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ถือหน่ วยลงทุน ชนิดที่ได้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
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(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รบั มติผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วยลงทุนชนิดที่
ได้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้
การเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ เมื่อดาเนินการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนแล้ว บริษทั
จัดการจะแจ้งการดาเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อ
ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั จดทะเบียน
เพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติม
โครงการเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอื่น ๆ :
1. ในกรณีที่บริษทั จัดการมีเหตุจาเป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการชัวคราว
่
บริษทั จัดการอาจ
กูย้ มื เงินหรือเข้าทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนได้ต่อเมื่อ
(1) คู่สญ
ั ญาเป็ นบุคคลประเภทสถาบัน
(2) ระยะเวลาการชาระหนี้จดั อยู่ในช่วงเวลาอันสัน้
(3) อัตราส่วนของการกู้ยมื เงินหรือการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวต้องอยู่ในอัตราทีเ่ หมาะสมต่อความจาเป็ นใน
การบริหารสภาพคล่องทีเ่ กิดขึน้ เป็ นการชัวคราว
่
(4) การทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนต้องใช้รูปแบบสัญญาทีเ่ ป็ นมาตรฐานตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จะใช้ลายมือชื่อของผู้ถือหน่ วยลงทุนในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสั ่งซื้อขาย
หน่ วยลงทุ น บัตรตัวอย่างลายมือ ชื่อและ/หรือเอกสารอื่น ที่บริษัทจัดการกาหนด เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการ
แสดงตนเพื่อการทาธุรกรรมของผู้ถอื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อ
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีแ่ สดงมติเมื่อตรวจนับมติสาหรับการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
3. การควบรวมกองทุน
การควบรวมกองทุ นรวมต้ องเป็ น การควบกองทุน รวมหรือการรวมกองทุ นรวมที่อยู่ ภายใต้ การจัดการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมด้วยความเป็ นธรรม
กองทุนรวมตัง้ แต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะดาเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนตามหลักเกณฑ์ทรี่ ะบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสี่ยงของ
การลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละ
กองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
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2 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสีย่ งของ
การลงทุ น (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัท จัดการกองทุ นรวมต้องได้รบั มติพิเศษของโครงการแต่ล ะ
กองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
การขอมติข องผู้ถือ หน่ วยลงทุ นตามวรรคหนึ่ ง ให้บริษัทจัดการกาหนดรายละเอี ยดของโครงการจัดการ
กองทุนรวมใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่รบั โอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ ขอมติผถู้ ือหน่ วย
ลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมทีโ่ อนไปในคราวเดียวกันด้วย
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็ นการควบรวมระหว่างกองทุนปิ ดกับกองทุนปิ ด หรือกองทุนปิ ดกับกองทุน
เปิ ด หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนเป็ นกองทุนเปิ ด ให้บริษัทจัดการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดด้วย และหากได้รบั มติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถอื หน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าได้รบั มติของผู้ถือหน่ วย
ลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุน เปิ ดแล้ว ทัง้ นี้โดยได้รบั ยกเว้นไม่
ต้องปฏิบตั ติ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดวิธี
ปฏิบตั ใิ นการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสีว่ นั ก่อนวัน
ประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่กาหนดให้เป็ นวันสุดท้ายของการรับ
หนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่ วยลงทุน โดยเปิ ดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวม
กองทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้ชดั เจนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดงั กล่าว
(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็ นปั จจุบนั ก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่ง
จะต้ อ งแสดงรายละเอีย ดเป็ นรายหลักทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์ สิ น อื่น โดยระบุ ประเภท ชื่อ จ านวน อัต รา
ผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทุ น มูลค่าทรัพย์ สินสุท ธิ มู ลค่ าหน่ วยลงทุน ณ วันท าการสุดท้ายของสัปดาห์ ล่าสุ ด
และผลการดาเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม
(2) สรุปประเด็น เปรีย บเทีย บสาระส าคัญ และความแตกต่ างของกองทุ น รวมที่จ ะควบรวมกองทุ น และ
ลักษณะที่จะเปลี่ย นแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้อ งมีรายละเอีย ดเกี่ยวกับประเภทและ
วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้ซ้อื หรือ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็ นอย่างน้อย
(3) ขัน้ ตอน สาระสาคัญของการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน และกาหนดเวลาในการควบรวมกองทุน
(4) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน
(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุน
รวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอน
(6) การดาเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปั น
ผลภายหลังการควบรวมกองทุน (ถ้ามี)
(7) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ จากการดังกล่าวทีจ่ ะเรียกเก็บจากผู้ถอื หน่วย
ลงทุนและกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชี
(8) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีเ่ กินความจริง
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4.

5.

6.

7.

3 ในกรณีทผี่ ถู้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้สทิ ธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่
การควบรวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัท
จัดการดาเนินการให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวเป็ นผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่
รับโอนได้
4 ในช่วงระยะเวลานับแต่วนั ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันทีม่ กี ารควบรวม
กองทุน บริษทั จัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน
รวมที่ได้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิ ดประกาศ
เรื่องดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีการประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการจัดทารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทาการสุดท้าย
ของแต่ละสัปดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มีรายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของ
บริษัท จัดการและสถานที่ ติดต่ อ ทุ กแห่ งของผู้ส นั บสนุ น การขายหรือ รับซื้อ คืน เพื่อ ให้ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น
สามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
รายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ ก้ไขหรือเพิม่ เติมดังกล่าว
ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดารงความเพียงพอของเงิน กองทุ นและการทาประกันภัย ความรับผิด
ของบริษัท จัดการ บริษัท จัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุ นรวมแทน ด้วยวิธีขอรับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ า ยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่
วัน ที่บริษัทจัดการรูห้ รืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ หากมีเหตุ
จาเป็ นและสมควรบริษัทจัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัท
จัดการรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณี ที่มคี ่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ย นบริษั ท จัดการ บริษั ท จัด การจะเป็ น ผู้ ร ับผิ ดชอบค่ าใช้จ่ ายดัง กล่ าว หากบริษัท จัด การไม่ ส ามารถ
ดาเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
กรณีผู้ถือหน่ วยลงทุ นถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้ว ทัง้ หมดของ
กองทุนรวม บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
ได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
ธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง (affiliated transaction)
บริ ษั ท จัด การอาจท าธุ ร กรรมเพื่ อกองทุ น กั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ โดยปฏิ บั ติ ใ ห้ เป็ นไปตาม ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ที่มี อ ยู่ในปั จ จุบัน และที่แก้ ไ ข
เพิม่ เติมในอนาคต
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)
1. บริษทั จัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อ กองทุนจากบุคคลทีเ่ ป็ นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้
บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
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8.

9.

10.
11.

หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ ีอยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมทัง้
“หลักปฏิบตั ิในการรับผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ห รือทรัพย์ สินจากนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์หรือบริษัทสมาชิกศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บริษัทจัดการกาหนดไว้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและ
ประเภทหลักทรัพย์ทอี่ าจมีไว้ได้ของกองทุนด้วย
2. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ในรายงานรอบปี บญ
ั ชี และในกรณี ที่เป็ นกองทุนเปิ ดจะเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม และ/หรือแก้ไขวิธกี ารจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ
รายงานต่างๆ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม และ/หรือแก้ไขวิธกี ารจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ
รายงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ
รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ (Statement) เป็ นต้น โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจรับเอกสาร ข้อมูล หรือ
รายงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษทั จัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษทั จัดการ หรือการจัดส่งข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็ นต้น และ/หรือ
จัดส่งข้อมูลให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รบั
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วนแล้ว เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ สาหรับหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธกี ารอื่นใด ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถใช้แทน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กับ
1 พลเมื อ งสหรัฐ อเมริกาหรือ ผู้มี ถิ่ น ฐานอยู่ ในหระเทศสหรัฐ อเมริกา (ซึ่ ง รวมถึง ดิ น แดนของประเทศ
สหรัฐ อเมริก าหรื อ ที่ ป ระเทศสหรัฐ อเมริก าครอบครอง) รวมถึ ง ผู้ ที่ มี ห นั ง สือ เดิ น ทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือผูถ้ อื Green Card ทีอ่ อกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2 นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
รวมถึงสาขาของนิตบิ ุคคลดังกล่าว
3 หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4 ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั ่งเกี่ยวกับหน่ วยลงทุนของบริษทั จัดการ หรือชาระ/รับชาระเงิน
เกี่ยวกับหน่ วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี้ รวมถึง ผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จดั การที่
ตัง้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5 กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิตบิ ุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4 บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือ
ระงับการสั ่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่มี
ลักษณะดังกล่าวข้างต้น
ในกรณีที่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการกองทุน
รวมจะอ้างอิงทีอ่ ยู่ของบริษทั จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ ้องมีการวางทรัพย์
ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
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ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐ อเมริกาได้อ อกกฎหมายที่เรีย กว่ า Foreign Account Tax Compliance Act
(ซึ่ง ต่ อ ไปจะเรีย กว่ า FATCA) โดยมี ผ ลบัง คับ ใช้ ว ัน ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับ ดัง กล่ า ว
กาหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution
หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กั บประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่ง
รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิตบิ ุคคล สัญชาติอเมริกนั ผู้ซ่งึ มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซ่งึ มีถนิ่ ทีอ่ ยู่ทาง
ภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไ ว้กับ FFI นัน้ นอกจากนี้ยงั ปรากฎด้วยว่าในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลาย
ประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่ คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่ง
ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่ ว ยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้ าที่ต้ องรายงานข้อมู ล และธุ รกรรมทางการเงิน ของ
บุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มลี กั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้าทีใ่ นการตรวจสอบข้อมูล
ลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกาหนดให้ลูกค้าบาง
ประเภทต้องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุ นรวมใดไม่ เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ของ FATCA
(กล่ าวคือ มีส ถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุ น รวมนั น้ จะ
ได้รบั ผลกระทบทีส่ าคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัต รา 30 % ของเงิน ที่กองทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงิน จากการ
ขายทรัพ ย์ สิน ทางการเงิน ในประเทศสหรัฐ อเมริกา (เงิน ลงทุ น ทางตรง) ซึ่ง จะเริ่ม ต้ น ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ น ไป และเงิ น ลงทุ น ทางอ้ อ มในทรัพ ย์ สิ น ทางการเงิน ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุ นกับ สถาบัน การเงินอื่นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริม่ ต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กาหนดให้สถาบันการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและ
สถาบัน การเงินในประเทศไทย ผู้รบั ฝากทรัพย์ สิน ผู้ส นับ สนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ ว ยลงทุน ) มี
หน้าทีด่ าเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กบั กองทุนรวมทีเ่ ป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบัน การเงิน ทัง้ ในประเทศไทยและต่ างประเทศรวมทัง้ ผู้ดู แลผลประโยชน์ ผู้รบั ฝาก
ทรัพ ย์ สิน และผู้ส นั บสนุ น การขายและรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ที่ เข้าร่ ว มผู กพัน ตามข้อ กาหนดของ
FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรือ ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุน
รวมหรือ บริษั ท จัดการ ซึ่ ง อาจท าให้ ก องทุ น รวมไม่ ส ามารถด าเนิ น การลงทุ น ต่ อ ไปได้ และ/หรื อ
ดาเนินการลงทุน ได้อย่างไม่มีประสิท ธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ นไม่สามารถทารายการ
ผ่านทางผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อกี ต่อไป
เพื่อ มิให้บริษั ท จัดการและกองทุ น รวมได้ร ับผลกระทบในการดาเนิ น งานรวมทัง้ เพื่อ เป็ น การรั กษา
ประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพัน
ตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัท
จัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันภายใต้ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องได้ บริษทั จัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ ผูท้ เี่ กี่ยวข้องกับการปฎิบตั งิ านของ
กองทุน เช่น ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)
จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
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(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐ อเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการ
นาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ทีอ่ ยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั เป็ นต้น)ที่มอี ยู่ในบัญชีทงั ้ หมดของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนนัน้ กับบริษทั จัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนด
ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรื อคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์
ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกัน
หรือ การให้ ข้อ มู ล ตามหัว ข้ อ ที่ ก าหนดไว้ ในแบบฟอร์ ม ของหน่ ว ยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึง
นาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณี ที่
เป็ นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้ นี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อ เป็ น การป้ องกัน และลดผลกระทบที่จะเกิดต่อ กองทุ น หรือผู้ถือหน่ วยลงทุ น โดยรวม รวมทัง้
เพื่ อ ให้ ก องทุ น หรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยรวมได้ ร ับ ประโยชน์ เพิ่ ม ขึ้น หากมี ก ารด าเนิ น การที่
สอดคล้ อ งกับกฎหมายต่ างประเทศที่เ กี่ย วข้อ งข้ างต้ น ในกรณี ที่ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น ปฏิ เสธการ
ดาเนินการหรือไม่ แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจาเป็ นและความ
เหมาะสม โดยถือว่าผู้ถอื หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามทีบ่ ริษทั จัดการแจ้งนี้แ ล้ว
และ/หรือได้ดาเนินการตามข้อตกลงทีไ่ ด้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสั ่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนิน การคืนเงิน ลงทุนตามมูล ค่าหน่ วยลงทุน ให้แ ก่ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนรายนัน้ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกั บเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้ องกัน หรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
โดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดาเนิน การที่สอดคล้อ งกับกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องข้างต้น
การดาเนิ นการดังกล่าวถือ เป็ น ความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ ของกองทุ น โดยรวม
เพราะเป็ นการกระทาเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัท จัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้อ ง
ข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่
จ่ าย หรือ ถู ก ปิ ดบัญ ชี ธ นาคารตามที่ ก ล่ าวแล้ ว ข้ างต้ น ซึ่ ง ในทางปฏิบัติ บริษั ท จัด การจะเลือ ก
ดาเนินการเฉพาะผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ ข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็ นบุคคล
ตามทีก่ ฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด) เท่านัน้
ทัง้ นี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริษัท
จัดการได้สงวนสิทธิไว้ขา้ งต้น บริษทั จัดการ (รวมถึงผูท้ เี่ กี่ยวข้อง) จะดาเนินการตามข้อกาหนดของ
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กฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูลของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดาเนินการ
อื่นใดทีร่ าชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
12. การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
ผูล้ งทุนสามารถซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่ วยลงทุน โดยติดต่อกับบริษทั ประกันชีวิต หรือตัวแทนทีบ่ ริษัทประกันชีวติ กาหนด (ถ้ามี) ทัง้ นี้ การซื้อ
ขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกาหนด และวิธีปฏิบตั ทิ ี่แตกต่างไปจากการซื้อขายหน่ วย
ลงทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนทีซ่ ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนก่อน
บริษทั ประกันชีวติ เป็ นตัวแทนของผู้ถอื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ในการรวบรวม และนาส่งคาสั ่ง
ซื้อขายหน่ วยลงทุน รวมทัง้ คาสั ่งต่างๆไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่
แท้จ ริงของผู้ถือหน่ วยลงทุน (Omnibus Account) ผู้ถือหน่ วยลงทุน ควบกรมธรรม์ประกันชี วิตมีหน้ าที่ต้อ ง
ติดต่อเพื่อรับหน่ วยลงทุน หรือรับชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และตลอดจนรับคายืนยันการทารายการต่างๆ
จากบริษทั ประกันชีวติ โดยตรง
อนึ่ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการซื้อหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวติ รวมถึงการให้บริการอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนและ/หรือ
ผู้ลงทุ น ที่ ซ้ือ กรมธรรม์ ป ระกัน ชีวิต ควบหน่ ว ยลงทุ น แล้ ว ทัง้ นี้ ในกรณี ที่มี การเปลี่ย นแปลงการให้บริการ
ดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน ทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศทีท่ าการของบริษัทจัดการและ/หรือ
บริษทั ประกันชีวติ และ/หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ในกรณีทมี่ กี ารยกเลิกบริการดังกล่าว บริษทั จัดการ จะแจ้งให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้ อย 30 วัน
โดยติดประกาศที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวติ และ/หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วัน
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ดังต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดย
ถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซ้อื กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุ น
แล้ว ทัง้ นี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามเกณฑ์ทสี่ านักงานกาหนด
1. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชี ขัน้ ต่ าจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข ัน้ ต่ า ค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน (Front-end
Fee) และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :
เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีขอ้ กาหนดทีเ่ กี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การ
เวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดาเนิ นการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหัก
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกัน ภัย เป็ นต้น ดังนัน้ การสั ่งซื้อขายหน่ วยลงทุ นควบ
กรมธรรม์ประกันชีวติ จึงมีขอ้ กาหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ ต่ าของการสั ่งซื้อหน่วยลงทุน มูล ค่าขัน้ ต่าของการสั ่ง
ขายคืน จ านวนหน่ วยลงทุ น ขัน้ ต่ าของการสั ่งขายคืน มู ลค่าหน่ วยลงทุ นคงเหลือในบัญ ชีขนั ้ ต่ า จานวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียม
การรับซื้อ คืนหน่ วยลงทุน (Back-end Fee) ซึ่งอาจแตกต่ างจากการซื้อขายหน่ วยลงทุ นของผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุนทัวไปเพี
่
ยงอย่างเดียว
ผูล้ งทุนทีส่ นใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน จึงต้องศึกษาข้อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่
ระบุ ไว้ในกรมธรรม์ ประกัน ชีวิต ควบหน่ วยลงทุ น และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จ ัดท าโดยบริษั ท
ประกันชีวติ
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2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ :
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่ วยลงทุ นของกองทุน ในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุน ผ่านบริษัท
ประกันชีวิต หรือตัวแทนทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด (ถ้ามี) โดยชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุนตามวิธกี ารที่แต่ละ
บริษทั ประกันชีวติ กาหนด ทัง้ นี้ บริษทั ประกันชีวติ อาจกาหนดมูลค่าขัน้ ต่าในการสั ่งซื้อหน่วยลงทุน วันและ
เวลาท าการในการสัง่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น วิ ธีก ารในการสั ่งซื้ อ วิธีก ารช าระเงิน เพิ่ ม เติม ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
กรมธรรม์ประกันชีวติ และ/หรือเอกสารการขายทีผ่ ู้ลงทุนได้รบั จากบริษทั ประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการ
สั ่งซื้อจะต้ องอยู่ภายใต้ กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุ น ที่กาหนดไว้ในโครงการ และคาสั ่งซื้อ
หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงินครบถ้วนจากบริษทั ประกันชีวติ แล้ว
ในกรณีของการสั ่งซื้อขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ บริษทั จัดการ หรือบริษทั ประกันชีวติ อาจ
ปฏิเสธคาสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนของผูล้ งทุน เมื่อพิจารณาเห็นว่า คาสั ่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายการทาธุรกรรม
ที่มเี หตุอนั ควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและ/หรือการสนับสนุ นทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย ตามพระราชบัญ ญัติป้องกั นและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญ ญัติ
ป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงกฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้ อ ง
หรือ เข้าข่ายบุคคลที่บริษัท ประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจ ารณารับประกัน หรือการสัง่ ซื้อ หน่ วยลงทุ น
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน ผู้ถือหน่ วยลงทุ น หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษทั ประกันชีวิต รวมถึงกรณีทคี่ าสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเข้าข่ายเป็ นการ
ทาธุรกรรมที่ถอื เป็ นความผิดตามกฎหมาย ขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรืออยู่
ภายใต้คาสั ่งห้ามการทาธุรกรรมของทางราชการ และกรณีที่ผู้ลงทุ นไม่ผ่านหลักเกณฑ์การรับประกันของ
บริษทั ประกันชีวติ
3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
3.1. ผูล้ งทุนทีซ่ ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที่บริษทั ประกันชีวติ กาหนด
(ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่า หรือ จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ต่ าในการขายคืนหน่ วยลงทุน
เงื่อนไขในการขายคืนหน่ วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่ วยลงทุน วิธีการนาส่งเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเพิม่ เติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวติ และ/หรือเอกสารการขายทีผ่ ถู้ ือหน่วยลงทุน
ได้รบั จากบริษทั ประกันชีวติ โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ใน
โครงการ และคาสั ่งขายคืนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวติ ได้ส่งคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายัง
บริษทั จัดการแล้ว โดยบริษทั ประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผูถ้ ือกรมธรรม์จนครบถ้วน
ก่อนส่งคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนทีซ่ ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุน สามารถขาย
คืนหน่ วยลงทุน โดยระบุเป็ นจานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวติ ตามจานวน
ขัน้ ต่าและเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์
บริษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุนให้แก่ตัวแทนของผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่ วยลงทุน (กล่าวคือ บริษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุน ) ภายใต้
กรอบระยะเวลาทีก่ าหนด โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนดในโครงการ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของส านักงานคณะกรรมการกากั บหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทประกัน ชีวิต มี
หน้าทีต่ ้องชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั จากบริษัทจัดการให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ภายใน 5 วัน
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ทาการนับแต่ วนั รับซื้อคืนหน่ ว ยลงทุน โดยวิธีการรับค่ าขายคืน หน่ วยลงทุ นเป็ นไปตามวิธีที่บริษัท
ประกันชีวติ กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน
3.2. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตภิ ายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน :
ในบางกรณี บริษัท ประกั นชีวิต อาจมีข้อ ตกลงกับผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ นควบกรมธรรม์ประกัน ชีวิตที่จ ะ
ดาเนิน การส่งคาสั ่งซื้อ / ขายคืน หน่ วยลงทุ นเป็ นประจาหรือ อัตโนมั ติห รือตามเงื่อนไขใดๆทุกเดือ น
และ/หรือดาเนินการนาเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนมา
ชาระค่าธรรมเนีย มหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดๆที่บริษัทประกัน ชีวิตเรียกเก็บเงินจากผู้ถือหน่ วยลงทุน ควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต ทัง้ นี้ การส่งคาสั ่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือคาสั ่งใดๆ เกี่ยวกับการดังกล่าว
ในแต่ละครัง้ โดยบริษทั ประกันชีวติ ถือว่าบริษัทประกันชีวติ ได้รบั มอบอานาจจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ ประกัน ชีวิต ให้ส่งคาสัง่ ดังกล่ าวมายังบริษัท จัดการเรียบร้อยแล้ ว โดยบริษัท ประกันชีวิต
อาจจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ ถอื หน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ตามช่องทางทีบ่ ริษัทประกันชีวิตจะเปิ ดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายตาม
รูปแบบและเงื่อนไขทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ ตกลงกับลูกค้า
4. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กรณีที่ผลู้ งทุนที่ซ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะเป็ นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุนให้แก่บริษทั ประกันชีวิต ภายใน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทารายการสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ทัง้ นี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กบั ผู้ถอื หน่ วยภายใต้กรมธรรม์
ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษทั ประกันชีวิตจะเป็ นผูอ้ อกและจัดส่งหนังสือยืนยันการทารายการซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ (2) และ
การขายคืน หน่ วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนตามข้อ (3) ข้อ 3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่ วย
ลงทุนภายใน 10 วันทาการ นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
5. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่ วยลงทุ นสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น ของกองทุ นผ่ านบริษัท ประกัน ชีวิ ต ตามจานวนขัน้ ต่ า
จานวนเงินคงเหลือขัน้ ต่ า และเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคาสั ่งตามแบบฟอร์มทีบ่ ริษทั ประกันชีวิต
กาหนด
ผู้ถือหน่ ว ยลงทุ นสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ภายใต้ กรมธรรม์ ประกัน ชีวิตควบหน่ วยลงทุน ระหว่าง
กองทุน รวมภายใต้กรมธรรม์ ประกัน ชีวิตตามที่บริษั ท ประกัน ชีวิตกาหนดไว้เท่ านั น้ โดยต้อ งเป็ น การท า
รายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุ นดังกล่าว หมายถึง การที่ บริษัทประกัน
ชีวติ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (กองทุนเปิ ดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีก
กองหนึ่ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวติ และ
เอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบริษทั ประกันชีวติ จะเป็ นผู้ดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดต้นทาง ซึ่งได้หกั ค่ าธรรมเนียมการรับ ซื้อคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซื้อหน่ ว ย
ลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ การดาเนินการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุ น มี 3 รูปแบบสรุป
ได้ดงั นี้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิ ดปลายทางกอง
หนึ่งหรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นครัง้ คราว
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(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจาตามคาสั ่งทีผ่ ู้ถอื หน่ วยลงทุนระบุ
ไว้ล่วงหน้าให้มีการขายหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทาง
อีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุน
ไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนโดยอัตโนมัติตามรอบของกรมธรรม์ เช่น ทุกรอบ
สามเดือน เป็ นต้น โดยให้มสี ดั ส่วนการลงทุนเป็ นไปตามทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัท ประกันชีวิต อาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุ นเป็ น การชัวคราว
่
และ/หรือ ถาวรในกรณี ที่
บริษัทประกันชีวติ เห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือกรณีทยี่ กเลิก
ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในกรมธรรม์
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้จดั ส่งหนังสือยืนยันการทารายการสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุนให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ น
ภายใน 10 วันทาการ นับแต่วนั ที่ได้ดาเนิ น การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน สาหรับกรณี การสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษทั ประกันชีวติ จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคาสั ่ง
ครัง้ แรก หรือ สรุปส่ งเป็ นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่ วยลงทุ นสามารถโทรศัพท์ สอบถาม
สถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด
6. วันและเวลาในการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริ ษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทา
การที่บริษัทประกันชีวติ กาหนด ทัง้ นี้ ผู้ถอื หน่ วยลงทุนสามารถทารายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้อ
หน่ วยลงทุ น (การช าระเบี้ย ประกัน ภัย เพิ่มเติม พิ เศษ) การขายคืน หน่ ว ยลงทุ น (การถอนเงิน จากบัญ ชี
กรมธรรม์ประกันชีวติ ) การสับเปลี่ยนกองทุ น การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ และการปรับสัด ส่วนลงทุ น
อัตโนมัตไิ ด้โดยส่งคาสั ่งตามแบบฟอร์มและปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด
7. สิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ :
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุนมีสทิ ธิต่างๆทีแ่ ตกต่างจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ทัวไปที
่ ซ่ ้อื หน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เช่น
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ให้มกี ารโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้
2. ผู้ถือหน่ วยลงทุ นภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่ วยลงทุ นไม่มี สิท ธินาหน่ วยลงทุ นไปจาน าเป็ น
หลักประกัน
3. ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้ อาประกันภัยจากบริษัทประกันชีวติ รวมถึงผู้ถอื หน่วยลงทุนสามารถ
ยกเลิกการทา กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทประกันชีวิต และ/หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกาหนด โดยบริษั ท ประกัน ชีวิต จะเป็ น ผู้ดาเนิ น การขายหน่ ว ยลงทุ น กั บบริษั ท
จัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลรายละเอียดโครงการจากบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ (ถ้ามี) ทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด
5. สิท ธิในการได้รบั ทราบจากบริษัทประกันชีวิต ถึงรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รบั จัดการกองทุ น
รวมควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ทีเ่ สนอขายโดยบริษทั ประกันชีวติ นัน้
6. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลจากบริษัทประกันชีวติ เกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกัน
ชีวติ รวมทัง้ ชื่อ ทีอ่ ยู่ และเลขประจาตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ทีบ่ ริษทั
ประกันชีวติ กาหนด
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7. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมู ล จากบริษัท ประกันชีวิตเกี่ย วกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่ วยลงทุน ที่
ได้รบั คาแนะนาเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบคาเตื อนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของ
การลงทุนในหน่วยลงทุน
8. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อเท็จจริงทีม่ ีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
หรือ ต่ อ การตั ดสิ น ใจในการลงทุ น เช่ น การขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมที่ อ ยู่ ในขัน้ ตอนการ
ดาเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็ นต้น จากบริษทั ประกันชีวติ
9. สิท ธิใ นการได้ร ับ ทราบข้อ มู ล จากบริษั ท ประกัน ชีวิต เกี่ ย วกับ ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่ น
ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตวั แทนขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รบั จากการ
ซื้อกรมธรรม์ รวมทัง้ การซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น
10. เงื่อนไขหรือสิทธิในการรับบริการจากบริษัทจัดการของผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจ
ไม่ เท่ าเทียม และแตกต่างจากผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัวไป
่ เช่น สิทธิในการรับสมุดบัญชีแสดงสิท ธิหน่ ว ย
ลงทุ น (Fund Book) ของบริษัท จัดการ และการได้รบั ข้อ มู ล กองทุ น อาจมีความล่ าช้ากว่าได้รบั จาก
บริษัทจัดการโดยตรง รวมถึงการทีผ่ ู้ถอื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ จะไม่สามารถทารายการ
ผ่านช่องทางปกติอ่นื ๆของบริษัทจัดการ นอกเหนื อจากการทารายการผ่ านบริษัท ประกันชีวิต ที่ผู้ถือ
หน่ วยลงทุน มีกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทัง้ นี้ เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะท า
หน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนของผู้ถอื หน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตในการรวบรวม และส่ งคาสั ่งซื้อขาย
หน่วยลงทุนไปยังบริษทั จัดการในนามของบริษทั ประกันชีวติ โดยไม่เปิ ดเผยชื่อทีแ่ ท้จริงของผู้ถอื หน่วย
ลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็ นผู้ตดิ ต่อในการยืนยันรายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุน
ในกรณี ซ้อื และช าระค่ าขายคืน หน่ วยลงทุ นในกรณี ขายคืน หน่ วยลงทุ นให้กบั ผู้ถือหน่ ว ยลงทุน ควบ
กรมธรรม์ประกันชีวติ โดยตรงตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ แต่ละแห่งกาหนด
11. นอกจากนี้ สิท ธิประโยชน์ ข องผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น อาจอยู่ ภายใต้ เงื่อ นไข และข้ อกาหนดของบริษั ท
ประกัน ชีวิตที่ผู้ถือ หน่ วยลงทุน ควบกรมธรรม์ประกัน ชีวิต ผ่านบริษัทประกัน ชีวิ ต แต่ล ะราย โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ต้องศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน
และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องเพิม่ เติม
8. การจัดส่งเอกสารให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน :
1. การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาปี
บริษทั ประกันชีวติ จะเป็ นผู้ดาเนิ นการจัดส่ง หรือเผยแพร่รายงานหกเดือน รายงานประจาปี ของกองทุน
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
2. รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ นควบกรมธรรม์ ประกัน ชีวิต อาจติดต่อบริษัท ประกันชีวิตเพื่อ ให้จดั ส่ งรายงานแสดง
ฐานะการถือหน่วยลงทุนตามวิธกี ารและเงื่อนไขทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด
14. สาระสาคัญของกองทุนรวมต่างประเทศ
รายละเอี ย ด กองทุ น Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุ น หลัก ) ตามข้ อ
3.11
ปั จจัยความเสีย่ ง
ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
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ความเสี่ยงทีร่ าคาตลาดของหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงของราคาทุกวัน ซึ่งอาจมีผลกระทบจากหลายปั จจัย
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบทันที หรือค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว หรือทัง้ ในวงกว้างและวง
แคบ สาเหตุของความเสีย่ งด้านตลาดยังมีจากปั จจัยอื่นๆเช่น ความวุ่นวายทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ทางการเงิน เป็ นต้น
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ (Currency Risk)
ความเสี่ยงจากการผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีสกุลเงิน
แตกต่างไปจากสกุลเงินที่ระดมทุนจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะขึน้ อยู่กบั การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานัน้ ๆ ด้วย และรายรับหรือกาไรทีไ่ ด้รบั อาจอยู่ในรูปสกุลเงินต่างๆ
ด้วยเช่นกัน ดังนัน้ ในกรณีทอี่ ตั ราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้
ขณะที่กองทุ นต้ องชาระเงินที่ลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ น Base currency ดังนั น้ กระแสเงินลงทุน, ความ
เคลื่อ นไหวของราคาตลาด ดังนั น้ กองทุ น จึงอาจได้ร ับความผันผวนของอัต ราแลกเปลี่ยนและอาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อมูลค่าการลงทุนของกองทุนได้
ดังนั น้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้ กองทุนอาจพิจารณาใช้ Derivatives อย่างไรก็ต าม กองทุ น อาจพิจารณาป้ อ งกัน
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนในสัดส่วนทีเ่ ห็นว่าเหมาะสม
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
ผูจ้ ดั การกองทุนอาจลงทุนในบางบริษัททีม่ ีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ต่า โดยเฉพาะบริษัทที่มมี ูลค่าตามราคา
ตลาดขนาดเล็ก ดังนัน้ จึงอาจถูกขายในราคาทีต่ ่ ากว่าราคาตลาดในปั จจุบนั หรือทยอยขายได้ในจานวนทีเ่ ล็กน้อย
และอาจใช้เวลายาวนานกว่าปกติ
ความเสี่ยงจากคูส่ ญ
ั ญา (Counterparty Risk)
กองทุ นอาจมีการท าธุ รกรรมกับคู่ สญ
ั ญา ดังนั น้ คู่ส ัญ ญาจึงต้ องมีการเปิ ดเผยความน่ าเชื่อถือทางการเงิน และ
ความสามารถในการบรรลุข้อผูกพันธ์ทางการเงิน ความเสีย่ งที่เกิดขึ้น ก็คือการที่คู่สญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
สัญญาได้ ความเสีย่ งนี้ อาจเพิ่มขึ้นได้ในเวลาทีส่ ินทรัพย์ของกองทุนมีการถูกไถ่ถอนไป ถูกผูกมัด ลงทุน หรือตก
อยู่ในข้อตกลงและสัญญาต่างๆ ยิง่ คู่สญ
ั ญามีความแข็งแกร่งทางการเงินน้อยเท่าไร ก็ยงิ่ มีความเสีย่ งที่คู่สญ
ั ญาจะ
ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาได้เท่านัน้ NAV ของกองทุนอาจได้รบั ผลกระทบจากการผิดสัญญาระหว่างคู่สญ
ั ญา
ในขณะทีร่ ายได้ของกองทุนจะได้รบั ผลกระทบก็ต่อเมื่อมีการผิดนัดจ่ายเงิน หรือทีเ่ รียกว่า Default
นอกจากนี้ กองทุนอาจมีการทาสัญญากับ Service Providers ความเสีย่ งอาจเกิดขึน้ จากการทีค่ ู่สญ
ั ญาไม่สามารถ
ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงของกองทุนได้ ซึ่งจะทาให้การซื้อขายของกองทุนได้รบั ผลกระทบ
ความเสี่ยงจากการบังคับใช้กฎเกณฑ์ (Regulatory Risk)
แต่ละประเทศอาจมีกฎเกณฑ์ การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดแตกต่างกัน นักลงทุนควรศึกษากฎเกณฑ์ข้อบังคับ
ของประเทศที่เข้าลงทุน อย่ างถี่ถ้วน นอกจากนี้ การปฏิบัติต ามกฎหมายของประเทศที่เข้มงวดกว่า อาจทาให้
กองทุนไม่สามารถลงทุนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในยามที่ตลาดเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน Regulators มีอานาจใน
การท าหน้าที่พิเศษเพื่อ รับมือกับเหตุการณ์ นัน้ ๆ การบังคับใช้กฎหมายกับกองทุนอาจส่งผลกระทบต่อกองทุ น
อย่างมีนัยยะสาคัญ
ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์, ตลาดหุ้น และความผันผวนจากการลงทุน
กองทุนอาจเข้าลงทุนโดยตรงหรือทางอ้อม (American depository receipts, Global depository receipts, EDRs)
ในหลักทรัพย์ และอาจเกิดความเสีย่ งจากการลงทุนในหลักทรัพย์ โดยมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์อาจปรับลดหรือ
เพิม่ ขึน้ ก็ตาม ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อมูลค่าของหลักทรัพย์ อาทิ การเปลี่ยนแปลงภาวะการลงทุน, ปั จจัยทางการเมือง,
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ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ, และปั จจัยแวดล้อมของธุ รกิจและสังคมทัง้ ในและนอกประเทศ หรือตลาดหลักทรัพย์อาจมีการ
หยุดหรือจากัดการซื้อขายหลักทรัพ ย์ในบางขณะ ซึ่งเหตุการณ์ ดงั กล่าวอาจเป็ นสาเหตุให้ไม่สามารถทาการขาย
หลักทรัพย์ได้ และอาจเป็ นผลให้เกิดการขาดทุนจากมูลค่าของหลักทรัพย์ทนี่ ัน้ ตามมา
ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษทั ขนาดเล็ก-กลาง
ราคาหุ้นในบริษทั ขนาดเล็กและขนาดกลางมีความผันผวนมากกว่าบริษทั ขนาดใหญ่ บริษัทที่เล็กกว่ามีทรัพย์ยากร
และขอบเขตของสินค้าทีจ่ ากัด ทาให้มคี วามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงต่อภาวะตลาด หุ้นของบริษทั ขนาดเล็กมี
การซื้อขายน้อยกว่าบริษทั ขนาดใหญ่ และอาจนามาซึ่งความผันผวนของราคาหุน้ ในตลาดเช่นกัน
15. สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
(1) บริษัทจัดการจะทาการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุ นแยกรายการตามวันที่ลงทุน และเมื่อมีการ
ขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนย้ายหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะคานวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่
ละรายการ ตามวิธเี ข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด
วันที่ลงทุน หมายถึง วันที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนลงทุ นในหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และ/หรือชนิดเพื่อการออม
พิเศษในแต่ละรายการ และในกรณีที่รบั โอนหน่ วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ให้หมายความถึง วันที่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนลงทุนเริม่ แรกในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการทีร่ บั โอนนัน้
(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบี ยนจะจัดท าหนังสือรับรองการซื้อ หน่ วยลงทุ น ในกองทุ นรวมเพื่อการออมโดยมี
รายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด (หรื อตามกาหนดเวลาทีห่ น่ วยงานที่มีอานาจ
กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง กาหนดหรือที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต) และจัดส่งหนังสือดังกล่าว
ให้กบั ผู้ถอื หน่ วยลงทุนเมื่อมีรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี ภายในเดือนมีนาคมของปี ถดั ไป หรือ
ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการออม เพื่อเป็ นข้อมูลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในการดาเนินการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(3) บริษัทจัดการจะยุตกิ ารจัดทาหนังสือรับรองการซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม สาหรับยอดซื้อหน่ วย
ลงทุนตัง้ แต่วนั ที่สิ้นสุดการได้รบั สิทธิประโยชน์ ทางภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ ว ยลงทุ น
กองทุนรวมเพื่อการออม
(4) บริษัทจัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมเมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดย
มี ร ายการอย่ างน้ อ ยตามที่ ส มาคมบริ ษั ท จั ด การลงทุ น ก าหนด ซึ่ ง ได้ ร ับ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าว พร้อมด้วยเช็คค่าขายคืนหรือเงิน
โอนค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นหรือ วิธีการอื่นใดในการช าระค่ าขายคืนหน่ ว ยลงทุ นในกองทุ นรวมเพื่อการออม/
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วันทา
การนับแต่วนั ที่ได้รบั คาสั ่งจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรือภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของทุน แล้วแต่ กรณี เพื่อเป็ นข้อมูลในการจัดท าทะเบียน ผู้ถือหน่ วยลงทุนอย่างต่อเนื่ อง และเพื่อเก็บไว้เป็ น
หลักฐาน พร้อมให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้
(5) บริษัทจัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม โดยมี ร ายการอย่ างน้ อ ยตามที่ ส มาคมบริษั ท จัด การลงทุ น กาหนด ซึ่ง ได้ ร ับ ความเห็ น ชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เมื่อ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ขายคืนหน่ วยลงทุน พร้อมชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สิน
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวม
วันหยุดทาการในต่างประเทศ (ถ้ามี) โดยโอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากของผู้ถือหน่ วยลงทุนตามเลขที่บญ
ั ชีที่ผู้ถือ
หน่ วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคาขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ง่ จ่ายในนามของผู้ถือหน่ วย
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ลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคาขอใช้บริการกองทุน หรือวิธกี ารอื่นใดตามที่
บริษทั จัดการกาหนด
บริษทั จัดการจะจัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทีข่ ายคืนหน่วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ แ ละวิธีก ารที่ส มาคมบริษัท จัด การลงทุ น กาหนด โดยได้ร ับ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
16. ส าหรับหน่ วยลงทุ นชนิดเพื่อการออมเมื่อครบสิ ทธิประโยชน์ท างภาษี ตามที่กฏหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด บริษัท
จัดการขอสงวนสิท ธิที่จะหยุดรับคาสั ่งซื้อ หรือสับเปลี่ยนเข้าหน่ วยลงทุ นชัวคราว
่
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือหยุ ด
รับคาสั ่งซื้อ หรือสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนถาวร ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนและกองทุนเป็ นสาคัญ และหากกองทุนรวมเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การดาเนินการดังนี้
(1) โอนย้ายหน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การบริหารจัดการ
ของบริษัท จัดการ หรือกองทุน รวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมภายใต้ การบริหารจัดการของ
บริษทั จัดการอื่น
การดาเนิ นการดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าได้ร ับความเห็นชอบจากผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ นแล้ว และบริษัท จัดการจะ
พิจารณาถึง ประโยชน์ข องผู้ถือหน่ วยลงทุน และกองทุ นเป็ น สาคัญ โดยบริษัทจัดการจะยกเว้น การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาถึงประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนเป็ นสาคัญ
(2) ในกรณีทผี่ ู้ถอื หน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออม อื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถ้ ือหน่วยสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน
รวมกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม อื่นที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนกาหนด และผู้ถือหน่ วยจะ
ได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้ วนดังนี้
(ก) เป็ น การโอนย้ายตามคาสั ่งของผู้ถือหน่ วยลงทุน เป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(ข) เป็ นการโอนย้ายการลงทุ น ภายในระยะเวลาที่ บริษัท จัดการกองทุ น รวมกาหน ด ทัง้ นี้ ในการกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคานึงถึงระยะเวลาที่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนจะสามารถดาเนินการ
เพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
(ค) จาหน่ ายหลักทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์ สิน ที่เหลืออยู่ ข องกองทุ น รวมดัง กล่าวเพื่อ รวบรวมเงิน และดาเนิ น การ
โอนย้ายการลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกโครงการ
(ง) รวบรวมเงินที่ได้จากการดาเนินการตาม (ค) ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไข
การเลิกกองทุน
(จ) ดาเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือกองทุนรวม
เพื่อการออมพิเศษ/หน่ วยลงทุ นชนิดเพื่อ การออมพิเศษอื่นตามแนวทางที่กาหนดไว้ในโครงการโดยไม่
ชักช้า
เมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมนัน้
17. บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงข้อมูลการลงทุนให้เป็ น ปั จจุบันใน 1. หนังสือชี้ช วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ
และ 2. หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
21. การดาเนิ นการกรณี บริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงิ นกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด :
ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเปลี่ยนให้บริษทั
จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธกี ารขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของ
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ผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีร่ ูห้ รือควรรูว้ ่าไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ น
และสมควร บริษทั จัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษทั จัดการกองทุน
รวมรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีทมี่ คี ่าใช้จา่ ยเกิดขึน้ จากการเปลี่ยนบริษทั
จัดการ บริษทั จัดการรายเดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม:
บริษัท จัดการกองทุ นรวมมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่ วยลงทุ นกับบริษัท
จัดการกองทุน รวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั ่งที่ออกโดย
อาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทขี่ ้อกาหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ
กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศกฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้
ถือว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีอานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถอื หน่วยลงทุนและบริษั ทจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การลงนาม
ในข้อผูกพันของผูด้ ูแลผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถอื ว่าผูกพันผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุ นในหน่ วยลงทุนของกองทุ นรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอื ว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัด การกองทุ น รวมที่ ผ่ านการอนุ ม ัติ จ ากส านั ก งาน หรื อ ผ่ านการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตามมาตรา 129 แห่ ง
พระราชบัญ ญัติหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพัน ระหว่างผู้ถือหน่ วยลงทุ นกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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แนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื
หุน้ ของบริษทั ต่างๆในรอบปี ปฏิทนิ ได้จาก website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ มีการทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู้ล งทุ น สามารถตรวจสอบการท าธุ ร กรรมกับบุ คคลที่เกี่ ย วข้อ งกับ
กองทุ น รวมได้ ที่ บริ ษั ท จั ด การโดยตรง หรื อ ที่ website ของบริ ษั ท จั ด การ
(www.principal.th) และสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

รายชื่อผู้จดั การกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้
1. นายศุภกร ตุลยธัญ, CFA
2. นายวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
3. น.ส.วิรยิ า โภไคศวรรย์
4. นายปณิธิ จิตรีโภชน์
5. นายธนา เชนะกุล, CFA
6. นายประพจน์ อ้วนเจริญกุล
7. นายสร สุรสิทธิ ์, CFA
หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนทัง้ หมดได้ที่ website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)

รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์ อื่นใดที่มิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ ทั ่วไปที่
เกิ ดจากการลงทุน
- ไม่มี รายงานการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจากการที่ กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ของธุรกิ จกองทุนรวม
- ไม่มกี ารรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) ค่านายหน้ าทัง้ หมดจากการที่บริษทั สังซื
่ ้อขายหลักทรัพย์ฯ
- ไม่มี - (เป็ นการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน)

ส่วนข้อผูกพัน

ข้อผูกพัน
1. บริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนพรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ทีอ่ ยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก
(2) เมื่อได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม จัดให้มขี อ้ ผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ สัญญาแต่งตัง้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(3) จัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มหี นังสือชี้ชวนทีเ่ ป็ นปั จจุบนั จัดให้มใี บจองซื้อหน่วยลงทุนหรือใบคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(4) ชี้แจงและดาเนินการให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนหรือผู้
ทีส่ นใจจะลงทุนทราบในกรณีทมี่ ีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ทมี่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิ
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม
(5) เสนอขายหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(6) เสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของโครงการ หากบริษทั
จัดการแสดงความประสงค์ดงั กล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
(7) ออกใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือปรับปรุงรายการใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้เป็ นปั จจุบนั และส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(8) ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แล้วแต่กรณี
ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ และจัดทารายงานตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(9) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(10) ดาเนินการตามหลักเกณฑ์สและวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดในกรณีทมี่ ูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง
(11) ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(12) บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
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ข้อผูกพัน
(13) บริษทั จัดการอาจไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้วหรืออาจหยุด
รับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(14) ในกรณีทกี่ องทุนเปิ ดไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงทีจ่ ะรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินบริษทั จัดการอาจชาระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้
ตามทีก่ าหนดในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
(15) จัดทางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการทีม่ ธี ุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(16) จัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมสาหรับทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือของรอบปี
ปฏิทนิ และรายงานทุกรอบปี บญ
ั ชีของกองทุนตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผถู้ อื
หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบ
ระยะเวลา 6 เดือน และ ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ้นปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการเลือกจัดทาและจัดส่งรายงานรอบปี
บัญชีตามรายงานรอบปี ปฎิทนิ บริษทั จัดการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
เป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีของกองทุน ตามลาดับ การจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนัน้ ให้
บริษทั จัดการจะดาเนินการอย่างน้อยด้วยวิธกี ารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์ หรือ สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จดั ส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธกี ารตาม (1) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการตามวิธกี ารดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี้ ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการเลือกจัดทารายงานรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน บริษทั จัดการจะได้รบั การยกเว้นไม่ต้องจัดทาและ
จัดส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีนัน้ เว้นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขเป็ นอย่างอื่น
(17) จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดของรอบ
ระยะเวลาหกเดือนนัน้ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดือนนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีที่บริษทั จัดการเลือก
จัดทาและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนตามรอบปี บญ
ั ชี ให้บริษทั จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ต้องจัดทาและส่งรายงาน
ดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสาหรับปี บญ
ั ชีนัน้
(18) จัดให้มรี ายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้
ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และสถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
(19) จัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศกาหนด และจัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนและผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีข่ ายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน (ถ้ามี)
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(20) จัดให้มผี สู้ อบบัญชีของกองทุนรวมทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
(21) จัดให้มผี ดู้ ูแลผลประโยชน์ทมี่ คี ุณสมบัตติ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและหากมีเหตุต้องเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บริษทั จัดการจะกระทาได้
ต่อเมื่อได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(22) ประสานงานกับผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามรายละเอียดในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน เช่น การส่งมอบ รับ
มอบ แปลงสภาพ จาหน่าย จ่ายโอน ชาระ รับชาระค่าหลักทรัพย์ การรับและจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน
(23) แต่งตัง้ นายทะเบียนของกองทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
(24) แต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีกองทุนเมื่อยุตหิ รือเลิกกองทุน ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(25) ดาเนินการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุน เช่น การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หลักทรัพย์ทกี่ องทุนลงทุน ดูแล ติดตาม
สิทธิของกองทุน การดาเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน
(26) ดาเนินการเลิกกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนเข้าข่ายต้องเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(27) ดาเนินการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(28) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดในกรณีทหี่ ลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทาลาย
(29) ปฏิบตั กิ ารอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซ่งึ วัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และที่
แก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทขี่ อ้ กาหนดในข้อผูกพัน
หรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษทั จัดการ
กองทุนได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษทั จัดการ :
ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนบริษทั จัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสั ่งของสานักงาน หรือโดยเหตุอ่นื ใดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าทาหน้าทีต่ ่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่
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2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-470-5920
โทรสาร : 02-470-1996
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพัน ระหว่างผูถ้ อื
หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังที
้ ม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต โดยเคร่งครัด
(2) รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สนิ อื่น รวมถึงการดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน รับเงิน
และทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ทีก่ องทุนพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุน เช่น เงินปั นผล ดอกเบี้ยรับจากหลักทรัพย์
ผลตอบแทน เงินต้นอื่นใดทีไ่ ด้จากหลักทรัพย์หรือจากการจาหน่ ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ เงินชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือ
เงินได้อ่นื ใดของกองทุน โดยดูแล รับฝาก และเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากและหรือบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุนพร้อมทัง้ ดูแล
ให้การเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของ
กองทุนเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ผดู้ ูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการไม่สามารถดาเนินการรับหรือจ่ายเงินได้ทนั ตามกาหนดเวลาตามคาสั ่ง
ของบริษทั จัดการ
(3) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน เช่น จัดทารายงานการดาเนินการตามคาสั ่งของบริษทั จัดการในการรับ
เงินและทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ทีก่ องทุนพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุน เช่น เงินปั นผล ดอกเบี้ย การจาหน่ าย
หลักทรัพย์ จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สนิ ของกองทุนทีร่ บั ฝากไว้
(4) จัดให้มกี ารรับมอบ ส่งมอบ เปลี่ยนแปลง จาหน่าย รับชาระ ชาระราคาหลักทรัพย์ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ทีเ่ ป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุน ตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์จะได้ตรวจสอบรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้องให้ถูกต้อง
ครบถ้วนก่อน
(5) จัดทารายงานการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน และรายงานเกี่ยวกับเงินสดของกองทุน
(6) แจ้งและรายงานให้บริษทั จัดการทราบถึงสิทธิทเี่ กี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุน เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้
สิทธิในการจองหุน้ เพิม่ ทุน สิทธิในการรับเงินปั นผลหรือดอกเบี้ยหรือเงินได้อ่นื ใดจากหลักทรัพย์ รวมถึงการแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์ทมี่ ผี ลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ เป็ นต้น หรือสถานะการปิ ดโอน
ของหลักทรัพย์ โดยทันทีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์ได้รบั ทราบข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(7) จัดทารายงานเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
(8) ดาเนินการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตนหรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษทั จัดการ ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้
ค่าใช้จ่ายในการฟ้ องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิ กองทุนนัน้
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(9) รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการจาหน่ ายหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน และจานวนหน่วย
ลงทุนทีล่ ดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึง่ บริษทั จัดการคานวณไว้ตามทีร่ ะบุในรายละเอียด
โครงการ ทัง้ นี้ผดู้ ูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากความผิดพลาดในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการได้คานวณไว้และผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้รบั รองความ
ถูกต้องแล้ว
(10) ให้ความเห็นชอบเมื่อบริษทั จัดการเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของ
กองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุ
จาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึ่งบริษทั จัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่ง
ซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือให้ความ
เห็นชอบกรณีการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
แทนการชาระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวิธที คี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด กรณีราคาขายหรือราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และกรณีอ่นื ใด ทีก่ ฎหมายหรือประกาศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผูด้ ูแล
ผลประโยชน์
(11) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการกาหนดวิธีคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามราคาทีเ่ ป็ นธรรม เมื่อมีเหตุ
จาเป็ นทาให้วธิ คี านวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามวิธปี กติไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่าง
เป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือในกรณีทเี่ ป็ นทรัพย์สนิ อื่น
ของกองทุนทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ได้มปี ระกาศกาหนดรายละเอียดไว้
(12) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษทั จัดการ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบในการจัดทารายงานตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด เช่น รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์จะจัดทาและนาส่งถึงบริษทั จัดการภายใน 60 วัน
นับแต่วนั สิน้ รอบบัญชีของกองทุน และ 30 วัน นับแต่วนั สิ้นรอบบัญชีของกองทุนหรือปี ปฏิทนิ ตามลาดับ
(13) เมื่อเกิดเหตุทตี่ ้องเลิกกองทุน ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะสิน้ สุดหน้าทีเ่ มื่อผูช้ าระบัญชีของกองทุนได้จ ดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ ในระหว่างทีก่ ารชาระบัญชียงั ไม่สนิ้ สุด ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะดูแลและรับฝาก
ทรัพย์สนิ ของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนดังกล่าวกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว และ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบให้ผชู้ าระบัญชีปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผูช้ าระบัญชีกระทาการหรืองดเว้นกระทา
การตามที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องประกาศกาหนด จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนจะ
รายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(14) จ่ายเงินคืนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามคาสั ่งของผูช้ าระบัญชี
(15) กรณีทสี่ ญ
ั ญาสิน้ สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะดาเนินการโอน และหรือส่งมอบทรัพย์สนิ และข้อมูล
เอกสารทัง้ หมดของกองทุนให้แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือผูช้ าระบัญชี (แล้วแต่กรณี) หรือตามคาสั ่งของบริษทั
จัดการหรือคาสั ่งของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาสิน้ สุดลง
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(16) หน้าทีอ่ ่นื ใดตามทีก่ ฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าทีด่ ูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้อง
และครบถ้วนของสิง่ ทีส่ ่งมอบให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
ในกรณีทผี่ ู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจใช้สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทานัน้
จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่นื เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทาหน้าทีเ่ ป็ น
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีที่การดาเนินการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์มอี านาจดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่เข้าข้อยกเว้นให้
กระทาได้ หากเป็ นกรณีทมี่ นี ัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้
สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ชื่อ: ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่: เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-470-5920
โทรสาร : 02-470-1996
และ/หรือ ทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์ทบี่ ริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ขึน้
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3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 4306
บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 4475
บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 5476
บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ชื่อ : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา
ทีอ่ ยู่ : บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ชื่อ : นาย เกียรติศกั ดิ ์ วานิชย์หานนท์
ทีอ่ ยู่ : บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ : 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2686-9595
5. ผู้จดั จาหน่ าย : ไม่มี
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6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และสาขาทัวประเทศ
่
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) จัดให้มผี ตู้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุนซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นผูท้ าหน้าทีข่ ายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนหรือให้คาแนะนา และต้องดูแลให้ผตู้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุนปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านและมาตรฐานในการให้คาแนะนา
(2) ให้คาแนะนาแก่ผลู้ งทุนตามขอบเขต และหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด
(3) รับเปิ ดบัญชีเพื่อซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบ
(4) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย และให้ขอ้ มูลหรือเอกสารใด ๆ ที่
จาเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุน รวมทัง้ การแจ้งสิทธิต่าง ๆ ทีค่ วรทราบแก่ลูกค้า
(5) แจกจ่ายหรือรับเอกสารการจองซื้อหรือคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสาร และหลักฐานการแสดงตน
(6) รับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนและส่งคาสั ่งดังกล่าวให้บริษทั จัดการ และตรวจสอบความถูกต้อง
(7) รับชาระเงินค่าจองซื้อหรือค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
(8) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทีบ่ ริษทั จัดการและนายทะเบียนได้ทารายการเรียบร้อย และจัดสรรแล้ว ตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากบริษทั จัดการ
(9) ส่งมอบหรือรับมอบใบหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน รวมถึง
เอกสารอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการและนายทะเบียน
(10) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผทู้ ไี่ ม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการ
(11) จัดให้มหี รือแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ความรูท้ วไปเกี
ั่
่ยวกับกองทุนเปิ ด และรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการซื้อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุน
(12) ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนเปิ ด เช่น การแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการกองทุน หรือ
ข้อเท็จจริงทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
(13) ดาเนินการอื่นตามที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง และหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
(14) ดาเนินการอื่นใดตามทีก่ าหนดในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : ไม่มี
9. ที่ปรึกษา : ไม่มี
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10. ผู้ประกัน (กรณี กองทุนมีประกัน) : ไม่มี
11. ผู้รบั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
13. สิ ทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิในการขายคืนหน่วยลงทุน ตามหัวข้อ "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
ไม่มี
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและต้องชาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบียบวิธกี ารทีน่ าย
ทะเบียนกองทุนกาหนด
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่สามารถนาไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นหลักประกันมิได้
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดอื่น ยกเว้นชนิดเพื่อการออม
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทกี่ ารถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วย
ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจี ดั การ :
13.5.1 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อให้บริษทั จัดการทาการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนโดยบริษทั จัดการจะ
กระทาการตามหัวข้อ "วิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ"
13.5.2 กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน
รวม บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดหน่ วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตาม
จานวนทีถ่ อื อยู่
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั เงินคืนเมื่อบริษทั จัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการตามหัวข้อ "การ
ชาระบัญชีกองทุนรวมและวิธกี ารเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ
13.7. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ :
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การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดเพื่อการออม ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีสทิ ธิได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุนได้ดาเนินการตามเงื่อนไขทีก่ ฎหมายภาษีอากรกาหนดไว้ครบถ้วน
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย่ งั ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้
ถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั การ
แต่งตัง้ จากบริษทั จัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วน
ของทุนของกองทุนรวมทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือ
การคืนเงินทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะดาเนินการดังต่อไปนี้เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการให้
ดาเนินการเป็ นอย่างอื่น
14.2.1 สาหรับการเสนอขายครัง้ แรก ภายหลังจากทีบ่ ริษทั จัดการได้จดั สรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคาสั ่ง
ซื้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่ง
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการ
เสนอขายครัง้ แรก
14.2.2 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อมูลทีผ่ ดิ พลาดหรือไม่ครบถ้วน ในหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้ โดยต้องแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับจากวันทีน่ าย
ทะเบียนได้จดั ส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว
14.2.3 บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ี่
ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
14.2.4 หากเป็ นกรณีผถู้ อื หน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทัง้ หมดเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยจะถือเอาบุคคลทีม่ ชี ่อื แรกในคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุนรวมเป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือผูร้ บั เงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
สามารถใช้อ้างอิงต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี
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ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผถู้ อื
หน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงิ นปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
16. วิ ธีการชาระเงิ นหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทัง้ ทีเ่ ป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดการกองทุนรวมในกรณีทผี่ อู้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีทบี่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื
หน่วยลงทุน ณ วันทีบ่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่า ตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้
16.1.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้
จากการรับชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับ
ชาระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้นแต่กรณีทผี่ ถู้ อื
หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ตกลงรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ ดังกล่าว
แทนเงิน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ นัน้ ได้ และในกรณีทมี่ คี ่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากเงิน
สารอง รายได้หรือผลประโยชน์ทไี่ ด้จากการบริหารทรัพย์สนิ นัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่นในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะเฉลี่ยเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้คนื ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธินัน้ ภายใน 45 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีม่ เี งินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รบั ชาระหนี้
ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยมติพเิ ศษและบริษทั จัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมจะได้จากการรับ
ชาระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สนิ ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี้
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16.2.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวมโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สนิ นัน้ เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีส่ ามาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ดาเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวดังนี้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการอาจมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่างทีบ่ ริษทั
จัดการยังไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในกรณีทมี่ ีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีที่มพี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการกองทุนรวม
จะดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทีม่ พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือ
ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้กไ็ ด้ ทัง้ นี้
ในการดาเนินการดังกล่าว บริษทั จัดการไม่ต้องนาตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนัน้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
เงื่อนไขเพิม่ เติม :
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้อ 16.1.3 หากบริษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับ
ชาระหนี้ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวไปรวมจ่าย
ในโอกาสแรกทีก่ ารเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้ นี้ หากได้มกี ารจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้
จากการรับชาระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินัน้ ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษทั จัดการอาจ
นาเงินได้สุทธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมก็ได้
การชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏชื่อตาม
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้
17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจ่ ดั ให้มที ะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทอี่ อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่น
รวมทัง้ การให้สทิ ธิหรือการจากัดสิทธิใด ๆ แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากได้กระทาตาม
ข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าทีแ่ ล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผู้ลงทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ เี งินลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการ
โอนทางมรดก
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(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจัดการกองทุน
รวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่ วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมขายให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวม
หุน้ ระยะยาวทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
18. ข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิ ออกเสียง (ถ้ามี) :
19. หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการใด หากไม่สามารถดาเนินการตามมติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เนื่องจากข้อจากัดดังต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจดานินการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานตามแนวทางทีส่ านักงาน
กาหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผุถ้ อื หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกันเป้ นผูร้ บั ผิดชอบในการ
ดาเนินการ
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือ กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการ
กองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้
ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามตินัน้ เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน (มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือทีก่ าหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
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(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิ ธีการแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันทีเ่ ป็ นไปตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญทีเ่ ป็ นไปตามและ
ไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทอี่ อกโดยอาศัยอานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถอื ว่าข้อผูกพันส่วนทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ทัง้ นี้ เรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
(ข) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
(ง) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มผี ลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันให้มสี าระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยได้รบั มติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
ต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์ พร้อมทัง้
ประทับตราบริษทั (ถ้ามี) บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดให้มขี อ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
กองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันพร้อมทัง้ เหตุผลและความ
จาเป็ นให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
22. การเลิ กกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี้
(1) จานวนผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
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(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่ วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แล้วทัง้ หมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิด
เป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ ในกรณีทเี่ ป็ นกองทุน
รวมทีม่ กี าหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการ
ขายคืนหน่วยลงทุน ให้พจิ ารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิ ดให้รบั ซื้อคืน
หน่วยลงทุนเท่านัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมทีบ่ ริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มี
ความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่
เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สนิ คงเหลือทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการขายคืนนัน้

22.1.2

22.1.3
22.1.4
22.1.5

ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วย
ลงทุน กองทุนรวมฟี ดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทเี อฟ
(3) บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเลิกกองทุนรวมเปิ ดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 22.2 เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
โดยรวม ทัง้ นี้ ให้นาความในข้อ (2) วรรคสองมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
(4) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมด โดยคานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาทในวันทาการใด และบริษทั จัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนัน้
เมื่อสานักงานมีคาสั ่งเลิกกองทุนรวมตามแห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเมื่อสานักงาน
มีคาสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
เมื่อการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นอันสิน้ สุดลงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตัง้
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปและเพื
่
่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วย
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทปี่ รากฏเหตุ
ดังต่อไปนี้
(1) มีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือข้อผูกพันทีข่ ดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษทั จัดการกองทุนรวมมิได้ปฎิบตั หิ รือดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปตามที
่
ก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในกรณีทสี่ านักงานสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมดาเนินการให้มีการเลิกกองทุนรวมทันที
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22.1.6 เมื่อเข้าเงื่อนไขการเลิกโครงการ หรือเพราะเหตุอ่นื ทีท่ ราบกาหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
22.2. การดาเนินการของบริษทั จัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพิจารณาผ่อนผัน หรือสั ่ง
การให้บริษทั จัดการปฏิบตั เิ ป็ นอย่างอื่น
(1) ยุตกิ ารรับคาสั ่งซื้อและคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1
(2) แจ้งให้ผทู้ เี่ กี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 โดยวิธีการดังนี้
(ก) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่ หี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุนได้
(ข) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(3) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยูข่ องกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏ
เหตุตาม 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าทีส่ ามารถกระทาได้เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุ นโดย
อัตโนมัติ
(4) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินทีร่ วบรวมได้ตาม (3) ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1 และเมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็ นการเลิก
กองทุนเปิ ดนัน้
เมื่อได้ดาเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ คงเหลืออยู่จากการดาเนินการตาม (3) บริษทั
จัดการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธกี ารชาระบัญชีของกองทุนรวม
กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
1. ยุตกิ ารรับคาสั ่งซื้อและคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1
2. แจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.1 โดยวิธกี ารดังนี้
(ก) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่ หี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุนได้
(ข) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อมูลทีแ่ จ้งให้ผทู้ เี่ กี่ยวข้องทราบ ต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังนี้
(1) บลจ. จะดาเนินการโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ อื หน่วยไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น
ตามแนวทางทีก่ าหนดในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผูถ้ อื หน่วย
(2) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นอีก
ทอดหนึ่ง ผูถ้ อื หน่วยสามารถแจ้งต่อบริษทั จัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมอื่นทีผ่ ถู้ อื หน่วยกาหนดและผูถ้ อื หน่วยจะได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยเมื่อ
เป็ นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้
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(2.1) เป็ นการโอนย้ายตามคาสั ่งของผูถ้ อื หน่วยเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ายไปยัง กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการเดียวกัน
(2.2) เป็ นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ทัง้ นี้ ในการกาหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษทั
จัดการต้องคานึงถึงระยะเวลาทีผ่ ูถ้ อื หน่วยจะสามารถดาเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
โอนย้ายหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษทั จัดการ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
อื่น โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถอื เป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะ
ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะพิจารณาถึง
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนเป็ นสาคัญ
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออม อื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถ้ อื หน่วยสามารถแจ้งต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวม
กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม อื่นทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนกาหนด และผูถ้ อื หน่วยจะได้รบั ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้
(1) เป็ นการโอนย้ายตามคาสั ่งของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2) เป็ นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมกาหนด ทัง้ นี้ ในการกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าวบริษทั จัดการกองทุนรวมต้องคานึงถึงระยะเวลาทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจะสามารถดาเนินการเพื่อแจ้ง
โอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
(3) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยูข่ องกองทุนรวมดังกล่าวเพื่อรวบรวมเงินและดาเนินการโอนย้ายการ
ลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกโครงการ
(4) รวบรวมเงินทีไ่ ด้จากการดาเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1
(5) ดาเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อ
การออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชกั ช้า
เมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมนัน้
ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนเปิ ดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทจี่ ะต้อง
ดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนเปิ ดตามข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ให้บริษทั จัดการได้รบั การยกเว้นไม่
ต้องปฏิบตั ใิ นเรื่องดังต่อไปนี้ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศ
แก้ไขเพิม่ เติม บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
(1) การจัดทาและจัดส่งหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั
จัดการ” หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่ง
หนังสือชี้ชวน
(2) การจัดทาและจัดส่งรายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันที่
ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่ครบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
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ข้อผูกพัน
(3) การจัดทารายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั
จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่ครบกาหนดจัดส่งรายงาน
(4) การจัดทารายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่
ครบกาหนดจัดส่งรายงาน
(5) การจัดทาและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันที่
ปรากฏเหตุการณ์ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(6) การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ
“วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ “วิธกี าร
คานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน”
นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิ กกองทุน :
บริษทั จัดการจะจัดให้มกี ารชาระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทา
หน้าทีร่ วบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิ ทีค่ งเหลือจากการชาระหนี้สนิ ของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ ทาการ
อย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
และผูช้ าระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่าทีค่ งเหลืออยู่ตามสัดส่ วนจานวน
หน่วยลงทุนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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