หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เจแปนนิ ส อิ ควิ ตี้
Principal Japanese Equity Fund (PRINCIPAL JEQ)
• กองทุนรวมนี้ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศญี่ปุ่น ผู้ลงทุนจึงควรพิ จารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ
ตัวเองด้วย
• กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เจแปนนิ ส อิ ควิ ตี้ ลงทุนในกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV -- Japanese Equity Fund (Master Fund)
ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก์ มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที่จดทะเบียนหรือทาธุรกิ จส่วนใหญ่ในประเทศ
ญี่ปุ่น จึงอาจมีความเสี่ย งที่ เกิ ดจากอัตราแลกเปลี่ ยนในสกุลเงิ นที่ กองทุนไปลงทุน บริ ษัท จัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้ าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบั ดุลยพิ นิจของบริ ษัทจัดการ ทัง้ นี้ กองทุนไม่ได้
ป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ จานวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือ ได้รบั เงินคืน
ตา่ กว่าเงินทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่ ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิ ดวิ กฤตการณ์ที่ไม่
ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผ้ลู งทุนไม่ได้รบั เงินคืนตามระยะเวลาที่กาหนด
• มีน โยบายที่ จะลงทุ นในหรือมีไ ว้ซึ่ งสัญ ญาซื้อขายล่ วงหน้ า เพื่ อแสวงหาผลประโยชน์ ต อบแทน ทาให้ก องทุน นี้ มี ความเสี่ ย ง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัวไป
่
• กองทุนมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนเป็ น 7 ชนิ ดได้แก่ ชนิ ดสะสมมูลค่า ชนิ ดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิ ดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิ ดขายคืน
หน่ วยลงทุ นอัตโนมัติ ชนิ ดผู้ลงทุนพิ เศษ ชนิ ดช่องทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ชนิ ดเพื่ อการออม ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลของ
หน่ วยลงทุนทัง้ 7 ชนิ ดก่อนทาการลงทุน เพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ลงทุน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการเพิ่ มชนิ ดหน่ วย
ลงทุนในอนาคตได้
• การแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน มิได้ทาให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิ ดของ
หน่ วยลงทุน ทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
• มูลค่าหน่ วยลงทุนของหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิ ด
• ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิ จารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยคานึ งถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
• การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ย งที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนได้
• ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ กาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
• ในกรณี ที่กองทุนนี้ ไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สานักงานคระกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถ
ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ตามที่มีคาสั ่งไว้
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิ งในอนาคต และเมื่อมีข้อ
สงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• การพิ จารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
• ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
• กองทุนเปลี่ยนกองทุนหลักจากกองทุน Principal Global Investors Funds- Japanese Equity Fund เป็ นกองทุน T. Rowe Price
Funds SICAV - Japanese Equity Fund มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 สิ งหาคม 2561 เป็ นต้นไป
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 9 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566
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ผู้จดั การกองทุน

หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน

กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล เจแปนนิ ส อิ ค วิ ตี้
จัดตัง้ และจัดการโดย

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิล จากัด
เสนอขายต่อผูล้ งทุนทั ่วไป

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

ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด

หนังสือชีช้ วนฉบับนี้รวบรวมขึน้ โดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
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1.6. การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
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1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : ไม่กาหนด
1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่กาหนด
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนรวมทีอ่ ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้
หรือหลังจากสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษทั จัดการ โดยจะพิจารณาชาระเงินคืน
ให้กบั ผูล้ งทุน โดยไม่นาทรัพย์สนิ ทีจ่ าหน่ายได้ไปจดทะเบียน ในกรณีที่
(ก) บริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรือไม่มตี ราสารทีส่ ามารถ
ลงทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ข) กรณีทมี่ กี ารเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(ค) กรณีทไี่ ม่สามารถลงทุนในกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV -- Japanese Equity Fund ได้ หรือไม่
สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ทีม่ นี โยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้เหมาะสม
(ง) กรณีทกี่ องทุนรวมมีจานวนเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้ กองทุนเพื่อ
ส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(จ) กรณีมเี หตุให้เชื่อว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
ทัง้ นี้ ในกรณียุตกิ ารเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกบริษทั จัดการจะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุ มตั ิจดั 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 วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 1,500,000,000.00 บาท
2.1.1. จานวนเงินทุนของโครงการเริม่ ต้น : 1,500,000,000.00 บาท
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2.2. เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษทั จัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุน
ของโครงการได้ไม่เกิน 225 ล้านบาท
2.3. มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 150,000,000.0000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายครัง้ แรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก :
ชนิดสะสมมูลค่า
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก 1,000.00 บาท
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก 50,000,000.00 บาท
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก 1.00 บาท
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก 1,000.00 บาท
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก 1.00 บาท
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก 500.00 บาท
ชนิดเพื่อการออม
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก 1,000.00 บาท
2.7. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ ถัดไป :
ชนิดสะสมมูลค่า
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก 1,000.00 บาท
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก 50,000,000.00 บาท
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก 1.00 บาท
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก 1,000.00 บาท
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก 1.00 บาท
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก 500.00 บาท
ชนิดเพื่อการออม
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก 1,000.00 บาท
2.8. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน :
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ไม่กาหนด
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ไม่กาหนด
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่กาหนด
ชนิดเพื่อการออม
ไม่กาหนด
2.9. จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน :
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ไม่กาหนด
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี

2

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่กาหนด
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ไม่กาหนด
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่กาหนด
ชนิดเพื่อการออม
ไม่กาหนด
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า : ไม่กาหนด
2.11.จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า : ไม่กาหนด
2.12 รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นจานวนมูลค่าขัน้ ต่ าตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) ให้กับผูส้ ั ่งซื้อ
หรือสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่ วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึ้นในอนาคต เพื่อ
เป็ นการอานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัด การจะประกาศให้ผูล้ งทุน
ทราบล่ วงหน้าไม่น้ อยกว่ า 7 วัน ณ ที่ท าการของบริษัท จัดการ และผู้ ส นับ สนุ น การขายหรือ รับซื้อ คืน หน่ ว ย
ลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการลดหรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่าของการทารายการสั ่งซื้อและ/
หรือขายคืนหน่ วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่ วยแล้ว เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการ
ขายหรือบริการต่าง ๆ หรือ ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึน้ อยู่กับ
ดุลยพินิจ ของบริษัท จัดการ ทัง้ นี้ เพื่อ ประโยชน์ข องผู้ถื อหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ท ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษัทจัดการ และ/
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิ ดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิ เศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เป็ นทางเลือกในการลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เพื่อให้ได้ร บั ผลตอบแทนที่
เหมาะสมตามนโยบายการลงทุ น โดยกองทุ น จะนาเงิน ไปลงทุน ในหน่ วยลงทุน ของกองทุ น ต่ างประเทศเพีย ง
กองทุนเดียว ซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าวคิดเป็ นอัตราเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่
น้ อยกว่ าร้อ ยละ 80 ของมู ลค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิข องกองทุ น ส่ว นที่เหลือ ลงทุ น ในหลักทรัพ ย์ อ่ืน ใดที่ไ ด้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถรับความเสีย่ งของความผันผวนของการ
ลงทุนในต่างประเทศ
3.2. ประเภทกองทุนรวมตามนโยบายกองทุน : ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)
- กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund )
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : T. Rowe Price Funds SICAV-Japanese Equity Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็ นกองทุน UCITS
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3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ: กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสีย่ งต่างประเทศ
3.5. นโยบายการกู้ยมื (ถ้ามี) : ไม่มี
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเสีย่ ง (Hedging)
3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV-Japanese Equity Fund ("กองทุนหลัก") เพื่อให้
ได้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (Active
Management)
3.9. ดัชนีช้วี ดั /อ้างอิง (Benchmark)
ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:
1) ดัชนี TOPIX Net Total Return ในสกุลเงิน JPY ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อ
เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ประมาณร้อยละ 85
2) ดัชนี TOPIX Net Total Return ในสกุลเงิน JPY ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม
ซึ่งอยู่ ภ ายใต้ กรอบนโยบายการลงทุ น ที่ กาหนด โดยบริษั ท จัดการจะเปิ ดเผยข้อ มู ล และแจ้งให้ ผู้ล งทุ น ทราบ
ล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ค่าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วดั
ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของ
ตัวชี้วดั ไม่ ได้จดั ทาหรือ เปิ ดเผยข้อ มูล/อัต ราดังกล่าวอีกต่ อไป โดยบริษัท บริษัท จัดการจะแจ้งการเปลี่ย นแปลง
ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน ทราบล่วงหน้ าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ ของบริษัท จัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุ น
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
1) กองทุ น มีน โยบายการลงทุ น ในหรือ มีไว้ซ่ึงหน่ วยลงทุ น ของกองทุน รวมต่างประเทศเพียงกองทุ น เดีย วคือ T.
Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund (ก อ งทุ น ห ลั ก ) ช นิ ดห น่ วย ล งทุ น ( Share Class) I
(JPY)โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และกองทุนหลักจัดตัง้ ตามเกณฑ์ UCITS โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย T.
Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l. และบริหารเงินลงทุนโดย T. Rowe Price International Ltd
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในระยะยาวผ่านการเติบโตของมูล ค่าการลงทุ น โดยมุ่ งเน้ นลงทุนในหุ้นบริษัท ใน
ประเทศญี่ป่ ุน กองทุน หลักจะลงทุ นอย่ างน้ อย 70% ของมูล ค่าทรัพ ย์สิน สุท ธิของกองทุน ในตราสารทุน และที่
เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ในประเทศญี่ป่ นุ หรือประกอบธุรกิจเป็ นส่วนใหญ่ทปี่ ระเทศญี่ป่ ุน โดย
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี
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ประเภทของหลักทรัพ ย์ที่ลงทุน อาจจะรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิท ธิ ์ Warrant American Depository Receipts
(ADRs) European Depository Receipts (EDRs) และ Global Depository Receipts (GDRs) และกองทุ น จะ
ลงทุนไม่เกิน 30% ในตราสารหนี้และตราสารตลาดเงิน
2) บริษทั จัดการจะส่งคาสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยใช้เงินสกุลเงินเยนญี่ป่ นุ (JPY) แต่ต่อไปอาจ
เปลี่ยนเป็ นสกุลเงินอื่นได้ บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักตาม
ความเหมาะสม โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ น
สาคัญ
ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ทมี่ ีลกั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ในประเทศที่มอี ายุไม่
เกิน 1 ปี โดยมีว ัต ถุประสงค์ เพื่อ สารองเงิน ไว้ส าหรับการดาเนิ น งาน รอการลงทุ น หรือรักษาสภาพคล่อ งของ
กองทุน และบริษัทจัดการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทัง้ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3) ในส่วนของการลงทุนในประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน (hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิ จของผู้จดั การกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาด
การเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่น ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสี่ยง เป็ นต้น
อย่ า งไรก็ต ามหากผู้ จ ัด การกองทุ น พิ จ ารณาว่ า การป้ องกั น ความเสี่ย งอัต ราแลกเปลี่ย นอาจไม่ เ ป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์ของผู้ถือ หน่ วย หรือ ทาให้ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ นเสีย ประโยชน์ที่อาจได้รบั ผู้จดั การกองทุน อาจไม่ป้องกัน
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้
ทัง้ นี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารทีม่ ีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
(structured note) รวมถึงตราสารที่มอี นั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผูอ้ อก (issue/issuer) ต่ากว่าทีส่ ามารถ
ลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และ
ตราสารทุนของบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities)
อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity ทีจ่ ด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก หรือกรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุนดังกล่าว ไม่
เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กรณีทผี่ ลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ทีม่ ี
นโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสาคัญ หรือติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุน
ต่างประเทศลดลงอย่างมีนัยสาคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือค่าใช้จ่าย หรือการลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศไม่เป็ นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทาความผิดร้ายแรงตาม
ความเห็นของหน่วยงานทีก่ ากับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทีส่ ่งผลต่อการ
ดาเนินงานของกองทุนในฐานะผูล้ งทุน หรือในกรณีทมี่ ีกองทุนอื่นทีม่ นี โยบายใกล้เคียงกันและตอบสนองนโยบาย
การลงทุนของกองทุน และบริษทั เห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็ นผลดีต่อผลการดาเนินงานโดยรวม
ของกองทุนและเป็ นผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะนาเงินไปลงทุนในกองทุน
รวมต่างประเทศอื่นทีม่ นี โยบายการลงทุนสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับ กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV
Japanese Equity โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยแล้ว ซึ่งในการพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนัน้
บริษทั จัดการจะพิจารณาโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นหลัก ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะมีหนังสือ
แจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนทีจ่ ะนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศอื่นอย่างไรก็ตามหากบริษทั จัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดทีม่ นี โยบายสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ บริษทั จัดการอาจยกเลิกกองทุน หรือดาเนินการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนก็ได้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี
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ในกรณี ที่กองทุน หลัก มีการลงทุ น ในหลักทรัพ ย์ ตราสาร และ/หรือ สัญ ญาของบริษัท ที่มิได้จดทะเบียนอยู่ ในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities)
และ/หรือตราสารหนี้ ที่มีอ ัน ดับความน่ าเชื่อถือ อยู่ ในระดับที่ต่ ากว่ าอันดับความน่ า เชื่อถือที่ส ามารถลงทุ น ได้ (Noninvestment grade) ในอัตราส่วนทีม่ ากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนต่างประเทศ บริษทั
จัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศดังกล่าว เพื่อให้อตั ราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร
และ/หรือสัญญาของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ ที่
ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรือตราสารหนี้ทมี่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่
ต่ ากว่าอันดับความน่ าเชื่อ ถือ ที่ส ามารถลงทุ นได้ (Non-investment grade) มีอตั ราส่ วนไม่ เกินร้อยละ 15 ของมู ลค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี ดังนี้
1) บริษัทจัดการจะปรับลดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ที่รบั ทราบข้อมูลการลงทุ น
หลักทรัพ ย์ ตราสาร และ/หรือ สัญ ญาของบริษัท ที่มิได้จดทะเบีย นอยู่ในตลาดหลักทรัพ ย์ (Unlisted company)
และ/หรือตราสารแห่งหนี้ ที่ไม่ได้รบั การจัดอัน ดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรือตราสารหนี้ที่มี
อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับทีต่ ่ ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เกิน
ร้อยละ 15 ของมูล ค่าทรัพ ย์สิน ของกองทุ น ต่างประเทศ ยกเว้นกรณี ที่เกิดจากปั จ จัย ที่ควบคุ ม ไม่ไ ด้ หรือ กรณี
จาเป็ นและสมควร ที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เสร็จสิ้น
โดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้เพื่อไม่ให้อตั ราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวเกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี
2) หากการดาเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก มีผลทาให้การลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ
(offshore investment) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบ
ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนบริษทั จัดการจะดาเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุน
ต่างประเทศกองทุน ใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุน ต่างประเทศดัง กล่าวจะมีน โยบายการลงทุ น สอดคล้องกับ
วัตถุ ประสงค์ และ/หรือ นโยบายการลงทุน ของกองทุ นเปิ ดพริน ซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี และมีคุณสมบัติต ามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะดาเนิน การให้เสร็จสิ้น โดยไม่ ชกั ช้า และ
จะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบต่อไป
3) หากเกิดกรณีใดๆที่ทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนิ นการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่แทน
กองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการเลิกกองทุน โดยจะดาเนินการจาหน่ ายหลักทรัพ ย์หรือ
ทรัพ ย์ สิน ที่เหลือ อยู่ ข องกองทุ น เพื่ อคืน เงิน ตามจ านวนที่ร วบรวมได้ห ลังหักค่ าใช้จ่ายและส ารองค่ าใช้จ่ ายที่
เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ถอื ต่อจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ ายแล้วทัง้ หมดในกรณีทบี่ ริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดาเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นาเรื่อง
การลงทุน หรือมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สิน ในต่างประเทศ (offshore investment) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุ นมี net exposure ที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
มาบังคับใช้ในช่วงดาเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน
เงื่อนไขอื่นๆ
ในกรณีทกี่ องทุนรวมหน่วยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทาง*หากเกิดเหตุการณ์ทกี่ องทุนปลายทาง มีการ
ลดลงในลักษณะใดดังนี้
(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่ว งระยะเวลา 5 วัน ทาการใดติดต่อ กัน คิดเป็ น จานวน > 2/3 ของ NAV ของ
กองทุนปลายทาง
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ในกรณี ที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวข้างต้น บริษทั จัดการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) แจ้ง เหตุ ที่กองทุ น ปลายทางมีมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน ลดลง พร้อ มแนวทางการดาเนิ น การของ บลจ. โดย
คานึงถึงประโยชน์ที่ดที ี่สุดของผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยรวมให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือ
หน่ วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฎ
เหตุ
(2) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ ี่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ทสี่ นใจจะ
ลงทุนรับรูแ้ ละเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการให้
บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวด้วย
(3) ปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่มีการเปิ ดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางทีป่ รากฏเหตุ
(4) รายงานผลการดาเนิน การให้สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ทัง้ นี้ ระยะเวลาในการดาเนินการตามข้อ (2) บริษทั จัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
*กองทุนปลายทาง หมายถึง กองทุนทีก่ องทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์ไปลงทุน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี้
(1) เป็ นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงกองทุน
ที่มี ล ัก ษณะเป็ นการลงทุ น ร่ ว มกั น ของผู้ล งทุ น ไม่ ว่ าจะจัด ตั ง้ ขึ้น ตามกฎหมายไทยหรือ กฎหมาย
ต่ างประเทศและไม่ ว่ ากองทุ น ดังกล่ าวจะจัดตัง้ ในรู ปบริษัท ทรัส ต์ หรื อ รู ปแบบอื่น ใด เช่ น กองทุ น
อสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) หรือโครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) เป็ น
ต้น
(2) เป็ นกองทุนทีก่ องทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ
5 ของ NAVของกองทุนตาม (1) นัน้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ์ในกรณีทมี่ ีการดาเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย/เลิกกองทุน กองทุนจะยกเว้นไม่นาเรื่อง
การลงทุ น หรื อ มี ไ ว้ ซ่ึ ง ทรัพ ย์ สิ น ในต่ างประเท ศ (offshore investment) ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ net exposure ที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ย งต่างประเทศโดยเฉลี่ย ในรอบปี ไม่น้ อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ าทรัพย์ สิน สุทธิของ
กองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดาเนินการคัดเลือก และ/หรือ เตรียมการลงทุน และ/หรือ เลิกกองทุนดังกล่าว
กองทุนหลักทีก่ องทุนจะลงทุน คือ T. Rowe Price Funds SICAV -- Japanese Equity Fund มีรายละเอียด
ต่อไปนี้
ชื่อกองทุน
: T. Rowe Price Funds SICAV -- Japanese Equity Fund
Class
: Class I (JPY) (สาหรับผูล้ งทุนสถาบัน)
ประเภท
: กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ
: ไม่กาหนด
วันจัดตัง้ กองทุน
: 16 ธันวาคม 2005
จดทะเบียนประเทศ
: ลักเซมเบิร์ก
สกุลเงินของกองทุน
: EUR
สกุลเงินของ Class ทีล่ งทุน
: JPY
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วันทาการซื้อขาย
: ทุกวันทาการของธนาคารในลักแซมเบอร์ก
การจ่ายปั นผล
: ไม่จ่าย
บริษทั จัดการ
: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l.
ผูบ้ ริหารเงินลงทุน
: T. Rowe Price International Ltd
ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน : JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
นโยบายการลงทุน
: เพื่อเพิม่ มูลค่าของการลงทุนในระยะยาวผ่านการเติบโตของมูลค่าการลงทุน
โดยกองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนในหุน้ บริษทั ในประเทศญี่ป่ นุ กองทุนจะลงทุนอย่าง
น้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนในตราสารทุนและทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ตราสารทุนของบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ในประเทศญี่ป่ ุนหรือประกอบธุรกิจเป็ นส่วนใหญ่ที่
ประเทศญี่ป่ นุ โดยประเภทของหลักทรัพย์ทลี่ งทุนอาจจะรวมถึงหุ้นสามัญ หุน้ บุ
ริมสิทธิ ์ Warrant American Depository Receipts (ADRs) European
Depository Receipts (EDRs) และ Global Depository Receipts (GDRs)
และกองทุนจะลงทุนไม่เกิน 30% ในตราสารหนี้และตราสารตลาดเงิน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการลงทุน และใช้เพื่อป้ องกันความเสีย่ ง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
Management Fee
: 0.75%
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
: 0.10%
ค่าธรรมเนียมรวม (TER)
: 0.85%
ตัวชี้วดั (Reference index)
: TOPIX Index (Total Return Index)
Bloomberg ticker
: TRPJEIJ:LX
ISIN
: LU1823088627
กองทุ น T. Rowe Price Funds SICAV -- Japanese Equity Fund ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็ นกองทุ น
รวมเพื่อ ผู้ล งทุ น ทัว่ ไป (retail fund) และเป็ น กองทุ นที่จ ัดตัง้ ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่ง เป็ นสมาชิกสามัญ
ของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิ ได้ เป็ น กองทุ น รวมประเภทเฮ็จ ฟั น ด์
(hedge fund)
รายละเอียดของกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV -- Japanese Equity Fund แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master
Prospectus) ของกองทุนหลัก ท่านสามารถดูขอ้ มูลของกองทุนหลักเพิม่ เติมได้ที่ www.troweprice.com
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ความเสีย่ งต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุน:
3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศ
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
เป็ นไปตามประกาศ
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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)
ไม่มกี ารลงทุน
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 ในต่างประเทศ
เป็ นไปตามประกาศ โดยไม่ลงทุนในหน่วย infra และหน่วย Property
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives
เป็ นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สนิ ประเภททองคาแท่ง (เฉพาะกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองคา)
ไม่มกี ารลงทุน
ส่วนที่ 8 : ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย private equity
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
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี

9

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เป็ นไปตาม
ประกาศ
ประเภททรัพย์สิน

ข้อ
1

อัตราส่วน (%
ของ NAV)

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน หรือ Basel lll ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อ ที่ รวมกันไม่เกิน 15%
ตัว ตราสารและ/หรือ ผู้อ อกตราสารที่ต่ ากว่ าที่ส ามารถลงทุ น ได้ ( noninvestment grade / unrated)

ส่ ว นที่ 4 : อัต ราส่ ว นการลงทุ น ที่ ค านวณตามความมี ส่ ว นได้ เ สี ย ในกิ จ การที่ ล งทุ น (concentration limit)
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด และ
ไม่ลงทุน หน่วย Property, หน่วย Infra, หน่วย Private Equity
ส่วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์สนิ ที่ลงทุนขาดคุณสมบัตหิ รือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ประกาศกาหนด
ส่วนที่ 6 : การดาเนิน การเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุ นตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุ น
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ประกาศกาหนด
4. การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บผูถ้ อื หน่วยลงทุน
- ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)
4.3. รายละเอียดเพิม่ เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
ชนิ ดหน่ วยลงทุน

ชื่อย่อ

คาอธิ บายเพิ่ มเติ ม

เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่ ้องการรับรายได้
1. ชนิดสะสมมูลค่า PRINCIPAL JEQ-A จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน/บุคคลธรรมดา
ทีต่ ้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain)
2. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน PRINCIPAL JEQ-I และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดย
กาหนดขัน้ ต่าในการลงทุนสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น (ยังไม่
เปิ ดให้บริการ)
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิ ุคคล/ สถาบันที่
3. ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม PRINCIPAL JEQ-C บริษทั จัดการกาหนด อาทิ ผูล้ งทุนกลุ่มกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ผูล้ งทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี
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กลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน (Unit Linked)
กองทุนรวมของบริษทั จัดการอี่น การลงทุนจากนิตบิ ุคคล/
สถาบันทีม่ กี ารให้บริการบริหารพอร์ตการลงทุนในรูปแบบ
Asset Allocation Model รวมถึง ผูล้ งทุนกลุ่มผูล้ งทุนอื่นที่
บริษทั จัดการประกาศเพิม่ ในอนาคตเท่านัน้
เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุน
4. ชนิดขายคืนหน่วย
รับรายได้สม่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และไม่
PRINCIPAL JEQ-R
ลงทุนอัตโนมัติ
ต้องเสียภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตนิ ัน้ (ยัง
ไม่เปิ ดให้บริการ)
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษทั จัดการ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการ
5. ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ PRINCIPAL JEQ-X ประกาศเพิม่ เติมในอนาคต โดยเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้
จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทีท่ ารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ของบริษทั จัดการ ทีต่ ้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการ
ลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
6. ชนิดช่องทาง
PRINCIPAL JEQ-E (Total return) โดยในเบื้องต้นกาหนดให้สาหรับผูล้ งทุนทีท่ า
อิเล็กทรอนิกส์
รายการผ่าน Mobile Application (Mobile App) และ Internet
(Easy invest) ของบริษทั จัดการเท่านัน้ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่น
ทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทีต่ ้องการออมเงินระยะยาวและได้รบั สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถ
นาไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนต้อง
PRINCIPAL JEQ- ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรและ/
7. ชนิดเพื่อการออม
SSF
หรือหน่วยงานของทางการประกาศกาหนด รวมถึงผูล้ งทุนที่
คาดหวังรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital
Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) (ยัง
ไม่เปิ ดให้บริการ)
รายละเอียดเพิม่ เติม : ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติมประเภทผู้ลงทุนเพื่อลงทุนในชนิดผูล้ งทุน
กลุ่ม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และชนิดผูล้ งทุนพิเศษ รวมถึงชนิดผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ใน
อนาคตได้ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง และ
ประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ ทัง้ นี้ ยกเว้นกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก (IPO)
หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว บริษทั จัดการจะประกาศแจ้งให้ทราบโดยพลัน
ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่ องทุนกาหนด
สาหรับการเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิดทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ เพื่อเพิม่
ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษทั จัดการ
จะประกาศรายละเอียดล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี
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ทัง้ นี้ หากกฏหมายหรือประกาศทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม มีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับเงื่อนไขทางภาษี หรือมีการประกาศทีเ่ กี่ยวข้องประกาศกาหนดเพิม่ เติม หรือ
เปลี่ยนแปลง บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดย
คานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุ นแล้ว 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 นการอานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในอนาคต
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6.3 การสั ่งซื้อหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7. การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7.3. วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รายละเอียดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
7.4.1 วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ
กรณีรบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ
ชนิดสะสมมูลค่า
: มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : มี
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี
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ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดเพื่อการออม

: มี
: มี
: มี

วิ ธีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นจานวนเงินหรือเป็ นจานวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่างหนึ่ง โดย
กรอกรายละเอียดในคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน (ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถขอรับใบคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนได้ที่
บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ทีบ่ ริษัทจัดการอาจแจ้ง
เพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการขายคืนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ ามี) และนาส่งได้ที่
บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหรือสามารถส่ งคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ นทางโทรสารไปยัง
บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถทาการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ในเวลา
ทาการ โดยในการขายคืนหน่วยลงทุนบริษทั จัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามวิธี
เข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลาดับรายการ ตามวันและเวลาทีป่ รากฏในระบบนายทะเบียน ทัง้ นี้ การขายคืน
หน่วยลงทุน อาจส่งผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีหน้าที่
ต้องศึกษา และปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดในกฎหมายภาษีอากร
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) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
วันเวลารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง
เวลา 15.00 น.
บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของ
ประเทศของกองทุนหลัก และวันทาการของประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการทีบ่ ริษทั จัดการ
ไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะแจ้งวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามทีบ่ ริษทั
จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ และ/
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
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ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนได้ตามราคารับซื้อคืนหน่ ว ยลงทุนที่คานวณได้ ภายใน 2 วันท า
การ หลังจากวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยผู้ถอื หน่วยลงทุนต้องสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ต่ ากว่ามูลค่า
ขัน้ ต่าในการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
การชาระค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วัน
ทาการนั บแต่ วนั รับซื้อ คืน หน่ วยลงทุ น โดยมิให้นั บรวมวัน หยุดท าการของผู้ประกอบธุ รกิจการจัดการกองทุ น
ต่ างประเทศที่ มี ล ักษณะในท านองเดีย วกับ ธุ ร กิจ การจัดการกองทุ น รวม และผู้ ประกอบธุ ร กิ จ ที่เ กี่ย วข้ อ งใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา เว้นแต่บริษทั จัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่า
ทรัพย์ สินสุ ท ธิ มู ล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับ ซื้อ คืน หน่ วยลงทุ น ตามที่ส มาคมบริษัท
จัดการลงทุ นกาหนดโดยได้รบั ความเห็น ชอบจากสานักงาน ก.ล.ต บริษัท จัดการจะชาระเงินให้ผู้ข ายคืน หน่ ว ย
ลงทุ น ภายใน 5 วัน ท าการนั บแต่ วนั คานวณมู ล ค่าและราคาดังกล่ าวตามที่ไ ด้รบั การผ่ อ นผัน โดยมิให้นั บรวม
วันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มลี กั ษณะในทานองเดีย วกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา และหรือกรณีตาม
ข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน คืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุ น” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยบริษทั จัดการจะ
ชาระค่าขายคืน หน่ วยลงทุ น เป็ น เช็ค ขีดคร่อ มสั ่งจ่ายเฉพาะในนามผู้ถือหน่ วยลงทุ น หรือ โดยนาเงิน ค่ าขายคืน
ดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถอื หน่วยลงทุน หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ เพื่อเป็ น การอานวย
ความสะดวกให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในอนาคต ตามทีผ่ ถู้ ือหน่ วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตามรายละเอียดใน
คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
โดยในกรณีที่ชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายในนามผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะจัดส่งให้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร หรือโดยให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการดังกล่าว
หรือบริษัทจัดการจะดาเนินการให้มีการหักกลบหนี้กันให้กับผู้ถอื หน่ วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการ
ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุนรวมหรือกรณีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการไม่สามารถชาระเงินให้
ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผู้ส ั ่งขายคืนได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจ ารณาช าระค่ าขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ าวด้ว ยวิธีการที่บ ริษั ท จัดการเห็น สมควร ทัง้ นี้ บริษั ท จัดการอาจ
มอบหมายให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือ รับซื้อคืนเป็ นผู้ดาเนินการคืนเงินดังกล่ าวแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน แทนบริษัท
จัดการได้
7.4.2 วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
กรณีรบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
: ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: ไม่มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ไม่มี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: ไม่มี
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ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: ไม่มี
ชนิดเพื่อการออม
: ไม่มี
หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
:
1. กองทุ น จะพิ จ ารณารับซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น อัต โนมัติ ไม่ เกิ น ปี ละ 12 ครัง้ โดยพิ จ ารณาจากผลการด าเนิ น งานสิ้ น สุ ด
ตามช่ ว งเวลาที่ บ ริ ษั ท จัด การเห็ น สมควร จากก าไรสะสม หรื อ ก าไรสุ ท ธิ ใ นงวดบั ญ ชี ที่ จ ะจ่ า ยเงิน ค่ า รับ ซื้ อ คื น
หน่วยลงทุนอัตโนมัตแิ ล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตจิ ะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
7.4.2.1 วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1. บริษั ท จัด การจะถื อ ว่ าผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ ต กลงสั ่งขายคืน หน่ ว ยลงทุ น และมอบหมายให้ บ ริษั ท จัด การ
ดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัตใิ ห้ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว จะมีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลง
2. บริษัทจัดการจะดาเนิ นการรับซื้อ คืนหน่ วยลงทุน อัต โนมัติให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นที่มีร ายชื่ออยู่ต ามหลักฐานที่
ปรากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ของวันทีร่ บั ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตนิ ัน้ โดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจากการจ่ายเงินปั นผลของหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน หรือจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ
บวก/หักกาไรหรือขาดทุนสุทธิทเี่ กิดขึน้ (ถ้ามี) โดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตดิ งั กล่าวจะไม่เกินจานวน
เงินสดทีก่ องทุนทีม่ อี ยู่ ณ ขณะนัน้
บริษทั จัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่มรี ายชื่ออยู่ต ามหลักฐานทีป่ รากฏ
ในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจานวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด โดยบริษทั จัดการจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนทีค่ านวณได้เมื่อสิ้นวันทาการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิ ป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผู้ถอื หน่ วยลงทุนอาจไม่ได้รบั เงินตามมูลค่าหน่ วยลงทุนอันเนื่ องมาจากมูลค่าหน่ วยลงทุนนัน้ อาจจะต้องถูก
หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กิดขึ้นจริงจากการดาเนินงานดังกล่าว เป็ นต้น โดยบริษทั จัดการ
จะนาเงินค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติดงั กล่าว ไปซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุ นเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐ
ระยะสัน้ โดยจานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ ที่ผถู้ อื หน่วยลงทุนจะได้ รบั จะ
คานวณโดยราคาหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ ภายใน 5 วันทาการนับถัดจาก
วันทีบ่ ริษทั จัดการดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ในวันทารายการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติกองทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ยงั มิได้เปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ดพริ นซิเพิล
เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ บริษัทจัดการจะดาเนินการเปิ ดบัญชีกองทุนดังกล่าวให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนอัตโนมัติ โดยถือ
ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ให้ความยินยอมในการดาเนินการดังกล่าวแล้ว
3. บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตนิ ัน้ เว้นแต่
บริษัทจัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วย
ลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่ทารายการขายคืนสมบูรณ์แล้ว
ตามวรรค 1 ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
4. บริษัท จัดการจะใช้รายชื่ อผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ในทะเบีย นผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ณ วัน ท าการขายคืน หน่ ว ยลงทุ น
ดังกล่าวโดยจะปิ ดทะเบียนผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น เพื่อ พักการโอนหน่ ว ยลงทุ นส าหรับ การรับซื้อคืน หน่ วยลงทุ น
ดังกล่าวในวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
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7.4.2.2 เอกสารประกอบการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจดาเนินการดังต่อไปนี้ได้ หากได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการ
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนประสงค์ทจี่ ะขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้กบั บุคคล
อื่นที่ไม่ใช่ ผู้ถื อหน่ วยลงทุ น หรือกองทุน อื่น ที่อ ยู่ภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการตามที่กาหนด ผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุ น จะต้ องแสดงความประสงค์ ดงั กล่าวใน “หนั งสือ แสดงเจตจานงการจ่ ายเงิน ค่ าขายคืนหน่ วยลงทุ น ” หรือ
เอกสารอื่นที่บริษทั จัดการกาหนด เมื่อบริษัทจัดการได้ดาเนินการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนหรือเงินที่ได้เมื่อ
เป็ น ไปตามเกณฑ์ การรับซื้อคืน หน่ วยลงทุ น อัต โนมัติ ตามวิธีการและบุ คคลที่ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ได้แ สดงความ
ประสงค์แล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนได้รบั เงิน ค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นในครัง้ นัน้ ๆ เรียบร้อยแล้ว
และผู้ถือหน่ วยลงทุ นตกลงยอมรับว่าการที่บริษัท จัดการดาเนิ นการตามความประสงค์ของผู้ถือ หน่ วยลงทุน ใน
“หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน” หรือเอกสารอื่น ทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดดังกล่าว ผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้ถอื ว่าตนได้รบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในครัง้ นัน้ ๆ เรียบร้อยแล้ว
และบริษัทจัดการจะถือ ว่ารายละเอีย ดตาม “หนั งสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงิน ค่าขายคื นหน่ ว ยลงทุน ”มีผลให้
บังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ผถู้ อื หน่วยลงทุนยื่น “หนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน” และให้มีผลใช้
บังคับไปจนกว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้แจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต่อบริษทั จัดการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
เอกสารประกอบ “หนั ง สือแสดงเจตจานงการจ่ ายเงิน ค่าขายคืน หน่ วยลงทุ น ” หรือ เอกสารอื่น ที่บริษั ท จัดการ
กาหนด
กรณีบุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีทขี่ อให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการนาเงินเข้าบัญชี)
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณีบุคคลทีผ่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็ นนิตบิ ุคคล
สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือ บริคณฑ์สนธิ ซึ่ งลง
นามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ในกรณีทขี่ อให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการนาเงินเข้าบัญชี)
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
บริษัทจัดการสงวนสิทธิทจี่ ะดาเนินการหรือไม่ดาเนินการตามหนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนหรือ เอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ซึ่ งผู้ถือหน่ วยลงทุน ได้มอบไว้กับบริษัท จัดการแล้วได้ หากเกิด
กรณีที่บริษัทจัดการพิจ ารณาเห็นว่าการดาเนินการตามหนังสือแสดงเจตจานงการจ่ายเงินค่าขายคืน หน่ วยลงทุน
หรือเอกสารอื่นใดดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยรวม หรืออาจทาให้เกิดความเสี่ยง
ทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงในการทาธุรกรรมที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน
หรือเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงที่มกี ารแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) หรือเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั ่งหรือ
การตีความหรือการให้ความเห็นของหน่ วยงานผู้มีอานาจ โดยไม่ จาเป็ นต้องแจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบก่อนการ
ดาเนิ นการหรือ ไม่ดาเนินการดังกล่าว และให้ถือว่าการดาเนิ นการดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุ น ด้ว ยแล้ ว โดยไม่ ถือ ว่ าบริษัท จัดการดาเนิ น การผิดไปจากโครงการแต่ อ ย่ างใด และไม่ ถือเป็ น การแก้ ไ ข
รายละเอียดของโครงการ ทัง้ นี้หากไม่มีคาสั ่งห้ามหรือข้อห้ามใดๆ บริษทั จัดการสามารถพิจารณาจ่ายเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนแทนได้
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เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
1. คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสั ่งขายคืนถูกต้องครบถ้วน และบริษทั จัดการได้รบั และได้ทา
รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว และผูส้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนมีจานวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่วยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืน ทัง้ นี้ผสู้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสั ่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ ในกรณีที่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีจานวนหน่ วยลงทุนหรือมูลค่าหน่ วยลงทุนสูงกว่า
ข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่ วยลงทุน หรือการสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน ดังกล่าวมีผลทาให้หน่ ว ย
ลงทุนของผู้ถอื หน่ วยลงทุนมีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าหรือมีจานวนต่ากว่าจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญ ชีขนั ้ ต่ า
(ถ้ามี) บริษทั จัดการจะถือว่าผู้ถอื หน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดตามจานวนที่ปรากฏใน
สมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หากบริษทั จัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่าดังกล่าว บริษทั จัดการจะ
ติดประกาศรายละเอีย ดการให้บ ริการดังกล่าว ล่ วงหน้ า 7 วัน ก่ อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่ งของ
บริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ
แจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
2. บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุนทีท่ ารายการขายคืนสมบูรณ์แล้ว ในสมุดทะเบียนผู้
ถือหน่ วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนของคาสั ่งขายคืนนัน้ ๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ
ได้รบั การผ่ อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่ าทรัพ ย์สินสุ ทธิ มู ลค่ าหน่ ว ยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจัด การลงทุ นกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานั กงาน
ก.ล.ต. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุนทีท่ ารายการขายคืนสมบูรณ์แล้วตามวรรค
1 ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
3. ในกรณีทกี่ องทุนไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ั ่ง
ขายคืนหน่ วยลงทุนตกลงที่จะรับชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัท
จัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน
นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถอื หน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับ
แต่วนั รับซื้อคืน หรือโดยให้ผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผู้ดาเนิ นการนาส่ง เว้นแต่กรณีบริษทั จัดการ
ได้รบั การผ่ อนผันระยะเวลาการคานวณมูล ค่ าทรัพ ย์สินสุ ทธิ มูลค่ าหน่ ว ยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจัดส่ งหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วนั คานวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่
ได้ร ับการผ่ อ นผัน โดยมิ ให้นั บรวมวัน หยุ ดท าการของผู้ประกอบธุ ร กิจ การจัดการกองทุ น ต่ างประเทศที่ มี
ลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อการชาระราคา หรือโดยให้ผู้สนับ สนุ น การขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผู้ดาเนินการนาส่ง และหรือ
กรณีตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
บริษัทจัดการและนายทะเบีย นขอสงวนสิท ธิที่จ ะเปลี่ยนรู ปแบบของเอกสารแสดงสิท ธิในหน่ วยลงทุ น จาก
หนั ง สื อ รับ รองสิ ท ธิ ในหน่ ว ยลงทุ น เป็ นสมุ ด บัญ ชี แ สดงสิ ท ธิ ในหน่ วยลงทุ น หรือ รู ป แบบอื่น ที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ทีท่ ี่ทาการทุกแห่งของ
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บริษัท จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อ ของผู้สนั บสนุ น การขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ในการรับซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น
ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขอื่นๆ
1.

2.

3.

4.
5.

6.

บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวก
ให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผู้สนับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
1.1 การขายคืน หน่ ว ยลงทุ น แบบอัต โนมัติ (Automatic Redemption Plan) เพื่ อ ให้ผู้ถื อหน่ ว ยลงทุ น
สามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้เป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
1.2 การขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอน
เงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต
หรือสื่ออื่นใดที่มีล กั ษณะเดียวกัน ทัง้ นี้การให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 การขายคืนหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่นๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
กรณีผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนส่งคาสั ่งขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูล ไม่สมบูรณ์ และ
หรือไม่ชดั เจน และบริษทั จัดการไม่สามารถให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ทัง้ นี้ ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสั ่งขายคืนตัว จริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการ
ภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่มีการส่งคาสั ่งขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจัดการได้ดาเนินการตาม
คาสั ่งขายคืนทางโทรสารของผู้ส ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริง ไม่ตรงกัน
หรือบริษัท จัดการไม่ ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ ว่าด้ว ยเหตุใด บริษั ท จัดการจะถือ ว่าผู้ถือหน่ วยลงทุ นได้
มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการรับซื้อคืน หน่ วยลงทุน เพื่อ ความ
เหมาะสม โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัท
จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิทจี่ ะปิ ดบัญชีกองทุนของผู้ถอื หน่วยลงทุนที่ไม่มยี อดคงเหลือและไม่มีการทา
ธุรกรรมใดๆ เป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณี ตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุน ” “การหยุด รับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น” หรือกรณี อ่ืนใดที่บริษัท
จัดการได้สงวนสิทธิในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
ในกรณีที่บ ริษัท จัดการกองทุนรวมจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่ ว ย
ลงทุนให้แตกต่างจากทีก่ าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็ นการชัวคราว
่
อันเนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่สานักงานกาหนดซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการซื้อขายทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนิน การดังกล่าวได้
เพียงเท่าทีม่ ีความจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถือว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อ
ผูกพันแล้ว
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7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทาการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน : 7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถอื หน่วยลงทุน ต้องชาระคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีหน้าทีต่ ้องศึกษาและปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมายภาษีอากร
7.9. รายละเอียดเพิม่ เติม :
ข้อกาหนดเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการออม
1 บริษทั จัดการจะทาการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแยกรายการตามวันทีล่ งทุน และเมื่อมีการ
ขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนย้ายหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะคานวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุน
แต่ละรายการ ตามวิธเี ข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุน
กาหนด
วันทีล่ งทุน หมายถึง วันทีผ่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และ/หรือชนิดเพื่อการออม
พิเศษในแต่ละรายการ และในกรณีทรี่ บั โอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ให้หมายความถึง
วันทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนลงทุนเริม่ แรกในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการทีร่ บั โอนนัน้
2 บริษทั จัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมเมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดย
มีรายการอย่างน้อยตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด ซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว พร้อมด้วยเช็คค่าขายคืนหรือเงิน
โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือวิธกี ารอื่นใดในการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วันทา
การนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาสั ่งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของทุนแล้วแต่กรณี เพื่อเป็ นข้อมูลในการจัดทาทะเบียน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเก็บไว้
เป็ นหลักฐาน พร้อมให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้
3 บริษทั จัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม โดยมีรายการอย่างน้อยตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด ซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เมื่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทาการในต่างประเทศ (ถ้ามี) โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามเลขที่
บัญชีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคาขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายในนามของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทรี่ ะบุไว้ในคาขอใช้บริการกองทุน หรือวิธกี ารอื่น
ใดตามทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
บริษทั จัดการจะจัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีข่ ายคืนหน่วย
ลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
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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 ศษให้ชาระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเป็ นเป็ นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินสดได้ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นนัน้
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 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มคี าสั ่งขายคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีทกี่ าหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเี่ ข้าเหตุดงั ต่อไปนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์ห รือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุทที่ าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ
ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
(2) มีคาสั ่งขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่
ระบุ ไว้ใ นข้อ 16.4 และผู้ดู แลผลประโยชน์ ย ังไม่ ได้ รบั รองข้อ มู ล ในรายงานการแก้ ไ ขราคาย้อ นหลัง และ
รายงานการชดเชยราคา
10.2 การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตาม 10.1 ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการที่ผถู้ อื หน่ว ยลงทุนมีคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถือ หน่ ว ยลงทุน ที่มีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ นไว้แล้ วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่ าขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการ
ใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานทีแ่ สดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมูลจากผูด้ ูแล
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ผลประโยชน์ต ามข้อ 10.1(2) ให้สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัท จัด การอาจ
มอบหมายให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดช าระค่าขายคื น หากมีผู้ถือ หน่ วยลงทุน สั ่งขายคืน หน่ วยลงทุ นในช่ วงเวลา
ดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั น้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ตามลาดับวันทีส่ ่งคาสั ่งขายคืนก่อนหลัง
11. การไม่ขายไม่รบั ซื้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสัง่ :
11.1 บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืนหรือ
คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนได้ เฉพาะในกรณีทกี่ าหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
แก่ผลู้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาดังต่อไปนี้
1. การกระทาทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสั ่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี านาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
(2) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการอันเนื่องมาจากการทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การ
เงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
(3) อยู่ระหว่างดาเนินการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 ในส่วนข้อผูกพัน
11.2 กาหนดให้บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซื้อขาย
หน่วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังนี้ ทัง้ นี้ การระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลา
ดังกล่าวจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุ สมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวมในกรณีทมี่ กี ารระงับการซื้อขาย
หน่วยลงทุนตาม (ข) วรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
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โดยทันที ทัง้ นี้ หากเป็ นการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 วันทาการ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อาจพิจารณาสั ่งการให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุม้ ครอง
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุ นรวม
(ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
เกิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ
1. ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ทกี่ องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะใน
กรณีทกี่ องทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ทซี่ ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
2. มีเหตุการณ์ทที่ าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
3. มีเหตุทที่ าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ
ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วย
แล้ว
11.3 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษทั จัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อ
คืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 11.1 (2) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุน
ทัวไปให้
่
ทราบถึงการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนพร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้สานักงานทราบ
โดยพลัน
(3) ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนหรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 11.1 (2) หรือข้อ 11.2 เกิน 1 วันทาการ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการ
ดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม
เปิ ด ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสั ่งซื้อ
หรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการเปิ ดรับ
คาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน”
ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน
หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
11.4 บริษทั จัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้วหรือหยุด
รับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี

22

ราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและ
คิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะประกาศหยุดการขาย
หน่วยลงทุน หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผทู้ ี่
ได้มคี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
เงื่อนไขอื่น ๆ
กรณีการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการรับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนดังกล่าว ตามทีบ่ ริษทั จัดการ
เห็น สมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน ทราบล่ วงหน้ า โดยประกาศ ณ สานั กงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทัง้ นี้ เป็ นไปเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนรวม
• บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือ ปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการช าระเงิน ค่าซื้อหน่ วยลงทุ น โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัด การและ ณ
สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนและ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จะไม่ รบั คาสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ นที่มีมู ลค่ าตัง้ แต่ร้อ ยละ 5 ของมู ลค่าทรัพ ย์สินสุ ทธิของ
กองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
• ในกรณีที่บริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้
เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะ
ไม่ดาเนินการตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
• ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ั ่งซื้อไม่ตรงกับ จานวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ
สามารถเรียกเก็บได้ จริงในวันท าการขายที่บริษัท จัดการท ารายการ บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จะจัดสรรหน่ ว ย
ลงทุนให้ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
• ในกรณีที่บริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้
เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะ
จัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
• บริษัทจัดการจะโอนเงิน นาฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อ หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะผูส้ ั ่งซื้อส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ ผสู้ ั ่งซื้อ หรือวิธกี ารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่ วยลงทุน ในอนาคต ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุ นรวมของผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุ น ในกรณี ที่ไม่ มี
รายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสั ่งซื้อตามวิธกี าร
ในคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุนของผู้ส ั ่งซื้อได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธีการที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผู้ดาเนินการคืน
เงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปิ ดบัญชีกองทุนของผู้ถอื หน่ วยลงทุนทีไ่ ม่มยี อดคงเหลือและไม่มกี ารทาธุ รกรรมใดๆ
เป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
• บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จะปรับปรุงเปลี่ย นแปลงระยะเวลาท าการขายหน่ วยลงทุ น เพื่อ ความเหมาะสม โดย
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ
ดังกล่ าว ล่ วงหน้า 30 วัน ก่อ นวัน เปลี่ย นแปลง ที่ที่ ท าการทุ กแห่ งของบริษัท จัดการและ ณ สถานที่ติดต่ อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
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• บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จ ะหยุ ดรับคาสั ่งซื้ อหน่ วยลงทุ น ชัว่ คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ตามที่บริษัท จัดการ
เห็นสมควร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าและบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดาเนินการทีท่ าการทุก
แห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษัท
จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
• ในกรณีที่การชาระเงินด้วยคาสั ่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้
สั ่งซื้อ หน่ ว ยลงทุ น บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จ ะระงับ การขายหน่ ว ยลงทุ น แก่ ผู้ส ั ่งซื้อ หน่ ว ยลงทุ น นั น้ และจะ
ดาเนินการนาส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนแก่ผสู้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ภายในวันทาการถัดจากวันทีไ่ ด้รบั เช็คหรือดราฟต์นัน้
คืนจากธนาคารผูเ้ รียกเก็บ ทัง้ นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ดาเนินการดังกล่าว
แทนบริษทั จัดการได้
• กรณีผู้ส ั ่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคาสั ่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมู ลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และ
บริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่
จะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือ
คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่ วยลงทุนให้ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ไว้ในรายละเอียดโครงการ
กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
• บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดย
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ
ดัง กล่าว ล่ว งหน้ า 30 วัน ก่อ นวัน เปลี่ย นแปลง ที่ที่ท าการทุ กแห่ งของบริ ษัท จัดการและ ณ สถานที่ติดต่ อ ของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าว ตามทีบ่ ริษทั จัดการ
เห็น สมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ทราบล่วงหน้ า โดยประกาศ ณ สานั กงานของบริษัทจัด การ และ/หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
• บริษัทจัดการจะไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
คืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน” และ
“การหยุดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนไว้
ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ ามี) หรือ ในกรณี ที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็ นว่ าคาสั ่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่ อ
กองทุนหรือผู้ถอื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้ง
ผูส้ ั ่งสับเปลี่ยนก่อนการดาเนินการ
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
เป็ นไปตามประกาศ
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13. เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
กรณีผู้ถอื หน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน
รวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุนและหน่ วย
ลงทุน ชนิดดังกล่ าวมีผู้ถือหน่ วยลงทุนเพียงรายเดีย วจะนับคะแนนเสียงของผู้ถื อหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตาม
จานวนทีถ่ อื อยู่
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม หรือหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
(พิเศษ) ไม่สามารถนาหน่ วยลงทุนไปจาหน่ าย จ่ายโอน จานา หรื อนาไปเป็ นประกันได้ ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
14. การจ่ายเงิ นปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล :
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่จ่าย
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ไม่จ่าย
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ไม่จ่าย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่จ่าย
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ไม่จ่าย
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่จ่าย
ชนิดเพื่อการออม
ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
14.3. กาหนดเวลา วิธกี าร และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน : ไม่มี
15. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการได้ทเี่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ
3.75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ
2. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
3.75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ
3. ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
3.75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ
4. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
3.75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ
5. ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
3.75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ
6. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
3.75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
7. ชนิดเพื่อการออม
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ
1. ชนิดสะสมมูลค่า
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3.75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ของ
2. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ของ
3. ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ของ
4. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ของ
5. ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ของ
6. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ของ
7. ชนิดเพื่อการออม
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
1. ชนิดสะสมมูลค่า

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี :
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เ กินร้อยละ 0.11
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11
2. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11
3. ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11
4. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11
5. ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11
6. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11
7. ชนิดเพื่อการออม
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
1. ชนิดสะสมมูลค่า

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
1. ชนิดสะสมมูลค่า
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ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
0.54 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
3. ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
0.54 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
4. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
0.54 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
5. ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
0.54 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
6. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
0.54 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
7. ชนิดเพื่อการออม
0.54 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
2. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

มู ล ค่ าทรัพ ย์ สิ น สุ ท ธิที่ ใ ช้ใ นการค านวณค่ าธรรมเนี ย มการจัด การ ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ ดู แ ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ สิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทัง้ สิน้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม
การจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันทีค่ านวณ
15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน : ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย : ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
1.
2.
3.

4.

ค่ าใช้ จ่ า ยในการจัด ตั ง้ กองทุ น ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย นกองทรัพ ย์ สิ น เป็ นกองทุ น รวม และ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าโฆษณาประชาสัมพัน ธ์ก องทุน เพื่อ การเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ซึ่งรวมถึงค่ าใช้จ่า ยในการจัดสัม มนา
เผยแพร่ ข้อมู ล เกี่ ย วกับกองทุ น รวม การส่ง เสริม การขาย ค่ าใช้จ่ ายในการลงนามในสัญ ญาต่ างๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเรียกเก็บจากกองทุน
ตามจานวนทีจ่ ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการดาเนินงานและบริหารกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริงเช่น
4.1 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สนิ ของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ห รือตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายใน
การจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ เช่น ใบ
หุ้ น กู้ ค่ าใช้จ่ ายในการโอนและรับ โอนหลัก ทรัพ ย์ และค่ าใช้จ่ ายอื่ น ๆ ที่ เ กิ ดจากการซื้ อ ขาย
หลักทรัพ ย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
การบริห ารกองทุน และหรือ ค่ าธรรมเนี ยมและค่ าใช้จ่ายอื่น ใดที่ท าให้กองทุ นสามารถลงทุ นใน
หลักทรัพย์และหรือทรัพย์สนิ นัน้ ได้
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5.
6.

4.2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทาบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ในการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการลงบัญชีกองทุน หรือการจัดทารายงานทีเ่ กี่ยวข้อง
4.3 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการขายและหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าจัดทา ค่าผลิต และนาส่งคา
ขอเปิ ดบัญ ชีกองทุ น รวม เอกสารแสดงสิ ท ธิในหน่ ว ยลงทุ น คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ น คาสั ่งขายคืน
หน่ ว ยลงทุ น คาสัง่ สับเปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น บัต รตัว อย่ างลายมือ ชื่อ ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ใบยืน ยัน
ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่ วยลงทุน แบบฟอร์ ม รายงาน หรือเอกสาร
อื่นใดที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดทาและผลิต
เอกสารดัง กล่ าวเป็ นภาษาต่ า งประเทศ ค่ า ใช้จ่ ายในการรับ ช าระเงิน ค่ าซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น และ
ค่าใช้จ่ายในการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิธกี าร
ซื้อขายหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดให้บริการแก่ผลู้ งทุน
4.4 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่ องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมติ สรุป
มติ และตรวจสอบมติผู้ถอื หน่ วยลงทุน การจัดประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุน การแจ้งผูถ้ ือ หน่วยลงทุน
การประกาศหนังสือพิมพ์
4.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทา ผลิต และนาส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกาหนด เช่ น หนังสือ ชี้
ชวน รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการ
กองทุ นรวม เพื่อน าส่งแก่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผู้ถือ หน่ วยลงทุน และหรือ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูส้ อบบัญชี และผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ ของกองทุน
4.6 ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการดาเนินงานของกองทุนเป็ น
ภาษาต่างประเทศ
4.7 ค่ าธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ ายที่เกิดจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมกาหนด
4.8 ค่ าใช้จ่ ายที่เกี่ ย วข้อ งกั บการช าระหนี้ ด้ว ยทรัพ ย์ สิน อื่ น เช่ น ค่ าใช้จ่ ายในการบริห ารทรัพ ย์ สิ น
ค่ าธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ ายที่เกิ ดจากการใช้บ ริการทางกฎหมาย และศาล เช่ น ค่ าที่ป รึกษา
กฎหมาย ค่ าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สัญ ญา ค่ าบริการทางกฎหมายเพื่อรักษาสิท ธิหรือเพื่อ
ติดตามหนี้สิน หรือประโยชน์อ่นื ใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการจานา จานอง ปลดจานา จานอง ประเมินราคา ค่าภาษีอากร ประกันภัย
4.9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผูใ้ ห้บริการภายนอกอื่น ๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสัญญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สัญญาแต่งตัง้
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่าย
4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการติดตามทวงถามหนี้สนิ ของกองทุน
ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศหนังสือพิมพ์
ค่าเดินทาง ทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุน และชาระบัญชีกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื่อ
เลิกกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชาระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการชาระเงิน
หรือทรัพย์สนิ อื่นให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการทีผ่ ูถ้ อื หน่ วยลงทุนไม่มารับ
เงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่นาเช็คไปขึ้นเงินจากธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่ ่ายจริง
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7.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ ายต่ าง ๆ ที่เกี่ย วข้อ งกับการช าระค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นเป็ น หลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน ตามทีจ่ ่ายจริง
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่ าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้ องร้องบริษัทจัดการให้
ปฏิบตั ิหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่ วย
ลงทุนโดยรวม หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่ ่ายจริง
9. ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด เช่น การประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการติดต่อสื่อสารกับผูถ้ อื หน่วยลงทุน เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูล
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด
หรือเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถอื หน่วย
ลงทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
12. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการกู้ยืมเงินหรือเข้าทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืน
เมื่อบริษทั จัดการมีเหตุจาเป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการชัวคราว
่
ตามทีจ่ ่ายจริง
13.

ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูแ้ ละฝึ กอบรมผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่ ่ายจริง
14. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน หรือ ตามที่สานักงาน ก.ล.ต.
อนุญาตตามทีจ่ ่ายจริง
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ส ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของ
2. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของ
3. ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
มูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของ
4. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
มูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของ
5. ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
มูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของ
6. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
มูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของ
7. ชนิดเพื่อการออม
มูลค่าหน่วยลงทุน
1. ชนิดสะสมมูลค่า
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ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุน จะไม่ เกิดรายการค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุนซ้ าซ้ อนจากการขาย
หน่ วยลงทุนที่เรียกเก็บโดยกองทุนหลัก เนื่องจากกองทุนรวมหลักจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน
ให้แก่กองทุน
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07
2. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07
3. ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07
4. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07
5. ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07
6. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07
7. ชนิดเพื่อการออม
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
1. ชนิดสะสมมูลค่า

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ
2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ
2. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ
3. ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ
4. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ
5. ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ
6. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ
7. ชนิดเพื่อการออม
2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
1. ชนิดสะสมมูลค่า

รายละเอียดเพิม่ เติม :
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง
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อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัต ราไม่เกินร้อยละ
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ
2. ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ
3. ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ
4. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ
5. ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ
6. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ
7. ชนิดเพื่อการออม
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
1. ชนิดสะสมมูลค่า

หมายเหตุ
บริษทั จัดการจะหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการจะต้องชาระ
ให้กบั กองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง) หรือ หักค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน
(กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง)
สาหรับชนิดเพื่อการออม
บริษทั จัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริห ารของ
บริษทั จัดการเอง และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมของบริษทั จัดการอื่นในอัตราทีไ่ ม่
เท่ากัน ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ และใน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ และ/หรือเว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา : ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา : ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา : ไม่มี
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน (ถ้ามี)
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ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจริง
2. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผู้ลงทุนหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน ใน
กรณีที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการหรือ นายทะเบียนดาเนินการ ใด ๆ ให้
เป็ นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการดาเนินการตามปกติของบริษทั จัดการหรือนายทะเบียน หรือให้
ดาเนิ น การที่ พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ าเป็ นความประสงค์ เ ฉพาะตัว ของผู้ล งทุ น หรือ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เช่ น
ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนข้อมูลทางทะเบียนใหม่ เช่น หนังสือรับรองสิทธิ หนังสือรับรองการโอน
หน่ วยลงทุ น เป็ น ต้น โดยบริษัท จัดการหรือนายทะเบียนหน่ ว ยลงทุ นจะคิดค่าธรรมเนีย มจากผู้
ลงทุ นหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน ตามที่จ่ายจริงหรือตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วย
ลงทุนกาหนดในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
3. บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิในการเรีย กเก็บค่ าธรรมเนี ย มการขายหน่ ว ยลงทุ น / การรับซื้อ คื น
หน่ วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน/ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อขาย
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น (ถ้ามี) กับผู้ล งทุน แต่ ละกลุ่ มไม่ เท่ากัน ตามประเภทของผู้ลงทุ น ตาม
มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วย
ลงทุ น หรือ ตามเงื่อนไขที่ บริษัท จัดการอาจกาหนดขึ้ น ในอนาคต เพื่อ เป็ นการอ านวยความ
สะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
15.4. วิธกี ารคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
1. การคานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส ั ่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน และ หัวข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
2. การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน จะคานวณเป็ นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 10 วันทาการถัดจากวันสิน้ เดือน
หรือตามระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุนในหัวข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญ ชี
บริษทั จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้ จานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตาม
ระยะเวลาที่จะได้รบั ประโยชน์จากค่ าใช้จ่ายนัน้ ทัง้ นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีทเี่ กี่ยวข้อง
4. ในกรณีทมี่ ูลค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้าน
บาท หากต่อมากองทุนรวมมีมูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จัดการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บต้องเป็ นอัตราร้อยละทีไ่ ม่สูงกว่าอัตราร้อยละของค่าธรรมเนียมเดิมที่บริษทั
จัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาทีก่ องทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคานวณตามมูลค่าทีต่ รา
ไว้ของหน่วยลงทุน
4.2 ในกรณีอ่นื นอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ให้บริษทั จัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที่
แสดงได้ว่าเหมาะสมและเป็ นธรรม ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
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มูลค่าของกองทุนรวมให้คานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ หรือมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวมเท่านัน้
15.5. การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูซ้ ้อื หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการ โดยบริษทั จัดการ
จะดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ในกรณีที่บริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามทีไ่ ด้ระบุไว้ใน
โครงการและได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุน
ทราบอย่างทัวถึ
่ งภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีม่ กี ารลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทัง้ นี้ การ
เปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทาโดยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่า ผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น
เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานทีใ่ นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถอื ว่าสานักงานให้ความเห็นชอบการ
แก้ไขเพิม่ เติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
2. ในกรณีที่บริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ตามที่
ระบุไว้ในโครงการ บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องคานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและ
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัวถึ
่ งด้วย
วิธกี ารทีเ่ หมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มกี าร
เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่ นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
2.1 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้
2.2 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ ะบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถกระทา
การดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมประสงค์จะ
ขึน้ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ในกรณีทกี่ ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้
สูงดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึ้นดังกล่าว
(ข) ในกรณีทกี่ ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูง
ดังกล่าว บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้กบั กรณีที่บริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั มติพเิ ศษ”
ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงข้อ 2 (2.2) ให้บริษทั จัดการแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ภายใน 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 กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษั ท จัดการจะค านวณมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิข องกองทุ น รวมตามหลักเกณฑ์ และวิธี การที่ส านั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด และตามทีส่ มาคมบริษัทจัดการลงทุน
กาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
1.1 มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
1.7มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
1.8 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
บริษัทจัดการจะใช้ราคาหน่ วยลงทุนในต่างประเทศ ณ สิ้นวัน ทาการ ในการคานวณมูล ค่าทรัพย์ สินสุท ธิ
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อนึ่ ง ในการใช้อ ัต ราแลกเปลี่ย นเพื่อ คานวณมู ลค่ าทรัพ ย์ สิน สุท ธิ เป็ น เงิน บาท บริษัท จัดการจะใช้อตั รา
แลกเปลี่ย นเงิน ตราต่ างประเทศ (Spot Rate) ที่ ประกาศโดย Bloomberg ณ วัน ท าการค านวณมู ล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็ นเกณฑ์ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิเป็ นเงินบาท
ทัง้ นี้ หากข้อมู ลดัง กล่ าวไม่ ป รากฏอยู่ ในระบบข้างต้น บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิใช้อตั ราแลกเปลี่ย นที่
อ้างอิงจากแหล่งอื่น ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ ดูแลผลประโยชน์ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนจาก APEX หรือ
Reuter ณ วันท าการคานวณมู ลค่ าทรัพ ย์สิน สุทธิแ ละมูลค่ าหน่ วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. หรือ
ระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็ นต้น เป็ นเกณฑ์ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุ ท ธิเ ป็ น เงิน บาท โดยอัต ราแลกเปลี่ ย นที่ อ้ างอิง จะต้ อ งเป็ น ไปตามที่ป ระกาศสมาคม หรือ ประกาศที่
เกี่ยวข้องกาหนด
ตัวอย่างที่ 1
มูลค่าทรัพย์สินที่จาหน่ายได้แ ล้วทัง้ หมด 300,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่ วย 10 บาท แบ่งเป็ น 1.ชนิด
สะสมมูลค่า 300,000 บาท 2.ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดบริการ) 3.ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิ ดบริการ) 4.ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดบริการ) 5.ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดบริการ) 6.ชนิด
ช่ อ งทางอิเล็ก ทรอนิ กส์ (ยังไม่ เ ปิ ดให้บ ริ การ) 7.ชนิ ด เพื่ อ การออม (ยัง ไม่ เปิ ดให้ บริการ) และสมมติ มี
ผลประโยชน์ ใ นวัน แรก 15,000 บาท และมีย อดซื้อ หน่ วยลงทุ น ชนิ ดสะสมมู ล ค่ า 500,000 บาท และมี
ยอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท
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หมายเหตุ :
การคานวณในตารางข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้ นี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)
ตัวอย่างที่ 2
เปิ ดเสนอขายหน่ วยลงทุน ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดผูล้ งทุ นสถาบัน ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม ชนิดผู้
ลงทุนพิเศษ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และชนิดเพื่อการออมในวันก่อนหน้า
โดยมีรายการ ขายหน่ วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จานวน 400,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่ วย
ลงทุนอัตโนมัติ จ านวน 600,000 บาท ซื้อ หน่ วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุน สถาบัน จ านวน 1,000,000 บาท ซื้อ
หน่ วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่ ม จานวน 1,200,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนพิเศษ จานวน 50,000
บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 150,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
จานวน 500,000 บาท และสมมติมผี ลประโยชน์เกิดขึน้ วันนี้จานวน 250,000 บาท
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หมายเหตุ :
การคานวณในตารางข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้ นี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)
ตัวอย่างที่ 3
มีรายการ ซื้อหน่วยลงทุ นชนิดสะสมมูลค่า จานวน 120,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิ ดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ จานวน 100,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุ นชนิดผู้ล งทุน สถาบัน จานวน 500,000 บาท ขายหน่ ว ย
ลงทุ นชนิดผู้ล งทุน กลุ่ม จานวน 200,000 บาท ซื้อหน่ วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ จานวน 150,000 บาท
ซื้อหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 50,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จานวน
150,000 บาท ในวันก่อนหน้า และสมมติมผี ลประโยชน์เกิดขึน้ วันนี้จานวน 350,000 บาท
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หมายเหตุ :
การคานวณในตารางข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้ นี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)
2. บริษทั จัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการ ภายใน 2 วันทาการถัดไป เว้นแต่
กรณี กองทุ น หลักมี ว ัน หยุ ดท าการต่ อ เนื่ อ งกัน ตั ง้ แต่ 2 วัน ขึ้น ไป บริษั ท จัดการจะคานวณมู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุนทุกสิ้นวันทาการโดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ ภายในวันทาการถัดจากวันที่
บริษทั จัดการได้รบั ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2.2) คานวณราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่ ว ยลงทุ นทุ กสิ้น วันท าการซื้อ ขายหน่ วยลงทุ น
ภายใน 2 วันทาการถัดไป โดยในการคานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืน หน่ วยลงทุ น
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่ วยลงทุน ของสิน้ วันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์
ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีกองทุนหลักมีวนั หยุด
ทาการต่อเนื่องกันตัง้ แต่ 2 วันขึ้นไป บริษัทจัดการจะคานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อ
คืนหน่ วยลงทุนทุกสิ้นวันทาการโดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ ภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รบั
ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ของวัน ท าการซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ล่ าสุ ด โดยให้ ประกาศภายใน 3 วัน ท าการถั ดไป เว้น แต่ กรณี
กองทุนหลักมีวนั หยุดท าการต่อเนื่องกันตัง้ แต่ 2 วันขึ้นไป บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพ ย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของวันทาการซื้อขาย
หน่ ว ยลงทุ น ล่ าสุ ดโดยไม่ ช ัก ช้า ทัง้ นี้ ภายในวัน ท าการถัด จากวัน ที่ บริษั ท จัดการคานวณมู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาวันทาการขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2.4) ในกรณีที่ประกาศตาม (2.3) ได้กระทาผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่ วยลงทุนที่จดั ขึ้นโดยสมาคา
(NAV Center) หรือช่ องทางอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ บริษทั จัดการจะประกาศ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุนภายใน 4 วันทาการถัดไปก็ได้เว้นแต่กรณีที่กองทุนหลักมี
วัน หยุดท าการต่ อเนื่ อ งกัน ตัง้ แต่ 2 วัน ขึ้น ไป บริษัท จัดการจะประกาศมูล ค่ าทรัพ ย์ สินสุ ท ธิ มู ล ค่ า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุน
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ล่าสุดโดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ ภายในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษัทจัดการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่ วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์ สนิ สุทธิหารด้วยจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดเมื่อ
สิน้ วันทาการทีค่ านวณนัน้
ในกรณีทกี่ ารประกาศตาม (2.3) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมทีก่ าหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดาเนินการด้วยวิธกี ารใดๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดยบริษัทจัดการ
จะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
(3) จัดให้ มีข้อ มู ล ดัง กล่ าวไว้ ณ ที่ท าการทุ กแห่ ง ของบริษั ท จัดการกองทุ น รวม และสถานที่ทุ กแห่ ง ที่
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุ นใช้ซ้อื ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีข องกองทุนเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน บริษทั จัดการอาจดาเนินการโดยวิธกี ารใดๆเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบข้อมูล
ดังกล่าวแทนการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องทีไ่ ม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้
บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ข้อมูลมู ลค่า
หน่ ว ยลงทุ น ที่จ ัดขึ้น โดยสมาคม (NAV Center) หรือ หนั ง สือ พิม พ์ รายวัน หรือ ติดประกาศที่บริษัท
จัดการและจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่ หมาะสม และ
ถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. การใช้ตวั เลขทศนิยมของมู ลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
หรือจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วิธี การปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณ ราคาขายหน่ วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยม
ตาแหน่ งที่ 4 ขึ้น ส่ว นมูล ค่าหน่ วยลงทุ น เพื่อใช้ ในการคานวณราคารับซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ นจะตัด
ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่ วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ ง โดยตัด
ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตามทีค่ านวณได้ใน
(3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วธิ ีการปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่ งที่ 5
ทิ้ง
ในกรณีทมี่ ีผลประโยชน์เกิดขึน้ จากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทั จัดการจะนา ผลประโยชน์
นัน้ รวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
เงื่อนไขพิ เศษ:
บริษทั จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ติ ามข้อ 16.2 เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
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1. เมื่อบริษทั จัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามกรณีทรี่ ะบุไว้ในโครงการ หรือตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. หรือเป็ นวัน หยุดทาการซื้อขายของ
กองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก โดยให้ได้รบั ยกเว้นเฉพาะช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว
2. เมื่อมีเหตุทบี่ ริษทั จัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุดงั กล่าว
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุดภายใน 3 วันทาการ
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องที่ไม่สามารถประกาศทาง
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่ องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดั ขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศที่
บริษทั จัดการและจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่ หมาะสม และถือ
ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถอื หน่ วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วัน
16.4. หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1. ในกรณีที่มูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุน ที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ ว ย
ลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่
หนึ่งสตางค์ข้นึ ไป แต่ไม่ถงึ ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง บริษทั จัดการ
จะจัดท าและส่งรายงานให้ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ท ราบถึงความไม่ ถูกต้อ งภายใน 7 วัน ทาการนั บแต่ว ัน ที่
พบว่ามูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มสี าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการ
ของบริษัทจัดการเพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(2) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) สาเหตุทที่ าให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้ องกันเพื่อมิให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
ในกรณี ที่สาเหตุที่ทาให้มูล ค่า/ราคาหน่ วยลงทุน ไม่ถู กต้ อง มีผ ลต่อ เนื่ องถึงการคานวณมูล ค่า/ราคา
หน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนให้ถูกต้องตัง้ แต่วนั ที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง
2. ในกรณีที่มูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุน ที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วย
ลงทุนที่ถกู ต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคา
หน่วยลงทุนลงทุนที่ถูกต้อง บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วนั ที่พบมูลค่า/
ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถู กต้องจนถึงวันที่มูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุ นถูกต้อ ง และดาเนินการดังต่อไปนี้ เฉพาะ
วันที่มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ข้นึ ไป
และคิดเป็ นอัตราส่วนตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
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(1) จัดทารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวัน
ทาการถัดจากวันที่พ บว่ามู ล ค่า/ราคาหน่ วยลงทุน นั น้ ไม่ถู กต้อ ง และส่ งรายงานดังกล่า วให้ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ ภายในวัน ทาการถัดจากวันที่คานวณมูล ค่า/ราคาหน่ ว ยลงทุน เสร็จ สิ้น เพื่อให้ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการส่งรายงานให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(ค) สาเหตุทที่ าให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดาเนินการของบริษทั จัดการเมื่อพบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทัง้ นี้ บริษั ท จัด การจะจัดให้ มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ ท าการของบริษั ท จัดการ เพื่ อ ให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไ ขมู ล ค่ า/ราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ไ ม่ ถู กต้ อ งให้ เป็ น ราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ ถู กต้ อ งภายในวัน ที่ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนสามารรับทราบชื่อกองทุน ที่มกี ารแก้ไขราคาตาม
(2) และวัน เดื อ น ปี ที่ มี ก ารแก้ ไ ขมู ล ค่ า /ราคาตาม (2) ภายใน 3 วัน ท าการนั บ แต่ ว ัน ที่ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แ ล้ว เสร็จและดาเนิ น การด้วยวิธีการใดๆเพื่อ ให้ผู้ซ้อื หน่ วยลงทุ นหรือผู้ขายคืน หน่ ว ย
ลงทุนทีไ่ ด้ซ้อื หรือขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่ าคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้
สาเนารายงานการแก้ ไ ขราคาย้อ นหลัง และรายงานการชดเชยราคาที่ จ ัดท าตาม (1) ให้ส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไ ขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณี ที่ร าคาหน่ วยลงทุ น ไม่ถู กต้ องมี
สาเหตุม าจากปั จ จัย ภายนอกที่ไม่ อาจควบคุ มได้ บริษั ท จัดการจะไม่ ส่งรายงานมาตรการป้ องกัน ให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่าการที่ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1) กรณีราคาหน่ ว ยลงทุน ที่ไม่ ถู กต้องต่ ากว่าราคาหน่ วยลงทุ นที่ถูกต้อ ง (understate) บริษัท จัดการจะ
ปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณี ที่เป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนของผู้ซ้อื หน่ วยลงทุ น
เป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผูซ้ ้อื หน่วยลงทุนไม่มีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า
จานวนหน่ วยลงทุนที่จะต้องลด บริษทั จัดการจะจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับ
ส่วนต่ างของราคาที่ข าดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุน ที่เหลืออยู่ นั น้ และจ่ายเงิน ของบริษัท
จัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อ ชดเชยราคาให้แ ก่
กองทุ นเปิ ด เว้นแต่การที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจ
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ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทยหรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณี ที่เป็ นการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น บริษัท จัดการจะเพิ่มจ านวนหน่ วยลงทุน ของผู้ขายคืน
หน่ วยลงทุ นเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่ วนต่ างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ ถูกต้องกับราคา
หน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุ นเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่ อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มหี น่วยลงทุน
เหลือ อยู่ บริษัท จัดการจะจ่ายเงินของกองทุน เปิ ดเป็ นจ านวนเท่ ากับส่ วนต่างของราคา เพื่ อ
ชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณี ราคาหน่ ว ยลงทุน ที่ไ ม่ถู กต้ องสู งกว่ าราคาหน่ ว ยลงทุ นที่ถู กต้ อง (overstate) บริษัท จัดการจะ
ปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณีทเี่ ป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนของผูซ้ ้อื หน่ วยลงทุน
เป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้ อง หรือ จ่ ายเงิน ของกองทุน เปิ ดเป็ น จานวนเท่ ากับส่ วนต่ างของราคา เพื่ อ ชดเชยราคา
ให้แก่ผซู้ ้อื หน่วยลงทุน
(ข) กรณีทเี่ ป็ นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่วย
ลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมู ลค่ าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุน ที่ไม่ถูกต้ องกับราคาหน่ ว ย
ลงทุนทีถ่ ูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มหี น่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อย
กว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุ นที่เหลืออยู่นัน้ และจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การทีร่ าคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่
อาจควบคุ ม ได้ เช่ น ราคาหลักทรัพ ย์ ต ามราคาตลาดครัง้ สุ ดท้ายของตลาดหลักทรัพ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยหรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุ
ดังกล่าว
ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผู้ซ้อื หน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน
รายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ทีม่ ีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
บริษัท จัดการจะชดเชยราคาให้แล้ วเสร็จภายใน 5 วัน ทาการนั บแต่ว ัน ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซ้ือ
หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษทั จัดการอาจจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ จากราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนั งสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่ าใช้จ่ายในการจัดส่งเงิน ชดเชยราคา
ให้แก่ผู้ซ้อื หน่ วยลงทุ นและผู้ข ายคืนหน่ วยลงทุน เป็ น ต้น เว้น แต่ใ นกรณี ที่ราคาหน่ วยลงทุน ไม่ถูก ต้อ งมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
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17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
17.2. ชื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 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
บริษทั เอส พีออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18A เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผู้สอบบัญชี โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 มกราคม
18.2. วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 มกราคม 2558
18.3 รายละเอียดเพิม่ เติม :
วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชี : ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการ
จะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม โดยบริษทั
จัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
19. การขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิ ธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีการจัดการ :
19.1 การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หาก
บริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื
หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมายให้ถอื ว่ามติ
นัน้ เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง หรือไม่ น้อย
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กว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติ ผู้ถอื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียง
ข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือ
มติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดนัน้
ในการดาเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนนัน้ บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน เว้นแต่กรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน สมาคม และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง เป็ นต้น ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม ประกาศ
กาหนด สั ่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามนัน้ โดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
19.2 วิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
1. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยใช้วธิ กี ารขอมติผู้ถอื หน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษมีจานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุน หากปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมีจานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้ บริษทั จัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการ
นับมติไปยังผูด้ ูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินัน้
2. ในกรณีทกี่ ารแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การได้กระทาตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ซึ่งจะดาเนินการโดยการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือส่งหนังสือขอมติของผูห้ น่วยลงทุนก็ได้
3. ให้บริษทั จัดการแจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การให้สานักงานทราบ รวมทัง้
แจ้งไปยังผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะทีผ่ ลู้ งทุนทัวไปสามารถเข้
่
าตรวจดูได้ ทัง้ นี้ ภายใน
15 วันนับแต่วนั ทีม่ มี ติให้แก้ไข
4. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก
เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ต้องได้รบั มติพเิ ศษจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าให้ผลตอบแทนและความเสีย่ งของ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
(2) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เว้นแต่กรณีเป็ นกองทุนรวมทีม่ ีการ
ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
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ทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิม่ เติม
สาหรับการจัดตัง้ และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ ง และระดับความเสีย่ งของ
การลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ ะบุไว้ล่าสุดในโครงการ
(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผูป้ ระกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูป้ ระกัน หรือการ
แก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์
5. ในกรณีที่กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้
เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ เกี่ ย วกั บการขอมติผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น แล้ ว ให้ เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ เพิ่ ม เติ ม
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) กรณีเป็ นการขอมติทมี่ ีผลกระทบต่อผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) กรณี เป็ นการขอมติ ที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ข องผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณี ใด ต้ องได้รบั มติ
เสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) กรณี เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่ วยลงทุ นชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้ องได้รบั มติเสียงข้างมาก
หรือมติพเิ 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 เพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินัน้
7. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจขอให้สานักงานให้ความ
เห็นชอบแทนการขอมติผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี้สานักงานอาจกาหนดเงื่อนไขให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ปฏิบตั เิ พื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิม่ ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ทาให้สทิ ธิทผี่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนทีส่ อดคล้องกับ
นโยบายการลงทุน
(4) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
และกองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เพิม่ เติมสาหรับการการจัดตัง้ และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(5) กรณีอ่นื ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
รวมถึงไม่ทาให้ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
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8. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงาน ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมยื่นคาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนผ่าน
ระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน และให้ถือว่าได้รบั ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใน
เรื่องดังกล่าว เมื่อสานักงานได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอถูกต้ องครบถ้ วนตาม
คู่มอื สาหรับประชาชนแล้ว
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมซึ่งมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้
(2) การแก้ ไขเพิ่มเติมที่ต้ องดาเนิ นการให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์
ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานวจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิม่ เติมชื่อและรายละเอียดของบุคคลให้ถูกต้อง
9. การแก้ ไขเพิ่ม เติม โครงการโดยขอความเห็น ชอบต่ อ ส านั กงานนอกเหนื อ จากข้อ 8 ให้บริษัท จัดการ
กองทุ น รวมยื่น ค าขอพร้อ มทัง้ เอกสารหลัก ฐานประกอบค าขอที่ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตามคู่ มื อ ส าหรั บ
ประชาชนผ่ านระบบที่ จ ัด ไว้บ นเว็ บไซต์ ข องส านั ก งาน และช าระค่ าธรรมเนี ย มต่ อ ส านั ก งาน เมื่ อ
ส านั ก งานได้ร ับค าขอพร้อ มทัง้ เอกสารหลัก ฐานประกอบค าขอที่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตามคู่ มื อ ส าหรับ
ประชาชนแล้ว ทัง้ นี้ อตั ราค่าธรรมเนียมให้เป็ น ไปตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และ
การยื่นคาขอต่างๆ ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว มิให้บริษทั 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 ีดงั ต่อไปนี้
1) การจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือ
2) การส่งหนังสือเพื่อขอมติไปยังผูถ้ อื หน่วยลงทุน
19.3.2 วันและเวลาในการดาเนินการรวมถึงวันปิ ดสมุดทะเบียนผุถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อขอมติจะเป็ นไปตามวันที่
บริษทั จัดการจะกาหนดขึน้ โดยไม่ชกั ช้า
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้วธิ กี ารในการดาเนินการตามความเหมาะสม หรือวิธกี ารอื่นใดที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี้ ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุน
รวมจะไม่นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ หมดในบางกรณี เช่น กรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนถือ
หน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบ
แล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมาย
ให้ถอื ว่ามตินัน้ เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมี
นัยสาคัญ ต้องได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนัน้ เว้นแต่
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กรณีทกี่ องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบ
ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รบั มติผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
เกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รบั มติ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วย
ลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้
การเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถือ
ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ เมื่อดาเนินการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุนแล้ว บริษทั จัดการจะแจ้งการดาเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศทีท่ ที่ าการทุกแห่งของ
บริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั จดทะเบียนเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไป
ตามข้อกาหนดในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การขอมติเพื่อ
แก้ไขเพิม่ เติมโครงการเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา
129/3 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอื่นๆ :
1. ข้อกาหนดเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการออม
1.1 บริษทั จัดการจะทาการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแยกรายการตามวันทีล่ งทุน และเมื่อมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือโอนย้ายหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะคานวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละ
รายการ ตามวิธเี ข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด
วันทีล่ งทุน หมายถึง วันทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และ/หรือชนิดเพื่อการออม
พิเศษในแต่ละรายการ และในกรณีทรี่ บั โอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ให้หมายความถึง วันทีผ่ ู้
ถือหน่วยลงทุนลงทุนเริม่ แรกในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการทีร่ บั โอนนัน้
1.2 บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะจัดทาหนังสือรับรองการซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมโดยมี
รายการอย่างน้อยตามแบบทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด (หรือตามกาหนดเวลาทีห่ น่วยงานทีม่ อี านาจ
กฎหมายหรือประกาศทีเ่ กี่ยวข้อง กาหนดหรือทีจ่ ะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต) และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กบั
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนเมื่อมีรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี ภายในเดือนมีนาคมของปี ถัดไป หรือตามที่
ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการออม เพื่อเป็ นข้อมูลแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนในการดาเนินการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1.3 บริษทั จัดการจะยุตกิ ารจัดทาหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม สาหรับยอดซื้อหน่วย
ลงทุนตัง้ แต่วนั ทีส่ นิ้ สุดการได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าทีจ่ ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการออม
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1.4 บริษทั จัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดยมีรายการ
อย่างน้อยตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด ซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
จัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว พร้อมด้วยเช็คค่าขายคืนหรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
วิธกี ารอื่นใดในการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ การออมไปยัง
กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาสั ่งจากผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนหรือภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของทุนแล้วแต่กรณี เพื่อเป็ นข้อมูลในการ
จัดทาทะเบียน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน พร้อมให้พนักงานประเมินของ
กรมสรรพากรตรวจสอบได้
1.5 บริษทั จัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการขายคืนหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออม โดยมีรายการอย่างน้อยตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด ซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนขายคืนหน่วย
ลงทุน พร้อมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการใน
ต่างประเทศ (ถ้ามี) โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามเลขทีบ่ ญ
ั ชีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบ
คาขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายในนามของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทรี่ ะบุไว้ในคาขอใช้บริการกองทุน หรือวิธกี ารอื่นใดตามที่บริษทั จัดการกาหนด
บริษทั จัดการจะจัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษีของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
2.1 สิทธิและหน้าทีเ่ กี่ยวกับภาษีของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมจะเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ถ้ามี) ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม
จะไม่ได้รบั ผลผลประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทเี่ คย
ได้รบั ภายในกาหนดเวลา และจะต้องชาระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)
2.2 ผูล้ งทุนต้องศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ก่อนการลงทุน ควบคู่กนั ไปพร้อมกับการศึกษาหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน และสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทบี่ ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนมีหน้าทีใ่ นการตรวจสอบการลงทุนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังกล่าว และมีหน้าทีใ่ นการจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม การหักลดหย่อนภาษี และหรือการชาระคืน
ภาษีหรือเงินเพิม่ และหากผูล้ งทุนปฏิบตั ผิ ดิ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกี ารทีก่ ฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด ผู้
ลงทุนมีหน้าทีใ่ นการชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทเี่ คยได้รบั การชาระภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
การชาระเงินเพิม่ กรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนปฏิบตั ไิ ม่เป็ นไปตามเงื่อนไขการลงทุนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนกาหนด
ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
2.3 เงินได้ทจี่ ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมทีจ่ ะได้รบั ยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็ นเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาตามเงื่อนไขของหน่วยงานทีม่ อี านาจตาม กฎหมาย
หรือประกาศทีเ่ กี่ยวข้อง กาหนดหรือทีจ่ ะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยผูล้ งทุนต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการลงทุน
ทีก่ รมสรรพากรกาหนด
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“ผูถ้ อื หน่วยจะต้องคานึงถึงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกาหนด โดยหากผูถ้ อื หน่วยลงทุ น
มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และจะต้องชาระคืนเงินภาษีที่
ได้รบั ลดหย่อนและเงินเพิม่ ให้แก่กรมสรรพากร”
“ผูถ้ อื หน่วยจะต้องคานึงถึงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกาหนด โดยหากผูถ้ อื หน่วยลงทุ น
มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีแ ละจะต้องชาระคืนเงินภาษีที่
ได้รบั ลดหย่อนและเงินเพิม่ ให้แก่กรมสรรพากร”
3. เมื่อครบระยะเวลาของการได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้ว กองทุนยังคงมีสถานะเป็ นกองทุนรวมตามกฎหมายอยู่ แต่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะไม่สามารถนาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อกี ต่อไป
4. ผูล้ งทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปโอน หรือ จานาได้ (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการโอน
และหรือจานาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม จะเป็ นไปตามทีห่ น่วยงานทีม่ อี านาจ กฎหมายหรือประกาศที่
เกี่ยวข้อง กาหนดหรือทีจ่ ะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)
5. สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเมื่อครบสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามทีก่ ฏหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด บริษทั จัดการขอ
สงวนสิทธิทจี่ ะหยุดรับคาสั ่งซื้อ หรือสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชัวคราว
่
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อ หรือ
สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนถาวร ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนและ
กองทุนเป็ นสาคัญ และหากกองทุนรวมเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดัง นี้
(1) โอนย้ายหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษทั จัดการ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
อื่น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีม่ นี โยบายการลงทุน หรือความ
เสีย่ งทีใ่ กล้เคียงกับกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเดิม หรือโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการ
ออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมทีม่ ีความเสีย่ งต่าสุดโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
จากผูถ้ อื หน่วย
การดาเนินการดังกล่าวข้างต้นให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถอื หน่วยลงทุนแล้ว และบริษทั จัดการจะพิจารณา
ถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษทั จัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
ซื้อ-ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะพิจารณาถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและ
กองทุนเป็ นสาคัญ
(2) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
อื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถ้ อื หน่วยสามารถแจ้งต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมกองทุน
รวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม อื่นทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนกาหนด และผูถ้ อื หน่วยจะได้รบั ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้
(ก) เป็ นการโอนย้ายตามคาสั ่งของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(ข) เป็ นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมกาหนด ทัง้ นี้ ในการกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าวบริษทั จัดการกองทุนรวมต้องคานึงถึงระยะเวลาทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจะสามารถดาเนินการเพื่อแจ้ง
โอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
(ค) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวเพื่อรวบรวมเงินและดาเนินการโอนย้ายการ
ลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกโครงการ
(ง) รวบรวมเงินทีไ่ ด้จากการดาเนินการตาม (ค) ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิก
กองทุน
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(จ) ดาเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการ
ออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชกั ช้า
เมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมนัน้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการมีเหตุจาเป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการชัวคราว
่
บริษัทจัดการอาจกู้ยืม
เงินหรือเข้าทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนได้ต่อเมื่อ
(1) คู่สญ
ั ญาเป็ นบุคคลประเภทสถาบัน
(2) ระยะเวลาการชาระหนี้จดั อยู่ในช่วงเวลาอันสัน้
(3) อัตราส่วนของการกู้ยืมเงิน หรือการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวต้องอยู่ในอัตราที่ เหมาะสมต่อความจาเป็ น ในการ
บริหารสภาพคล่องทีเ่ กิดขึน้ เป็ นการชัวคราว
่
(4) การท าธุ ร กรรมการขายโดยมี ส ั ญ ญ าซื้ อ คื น ต้ อ งใช้ รู ป แบบสั ญ ญ าที่ เ ป็ นมาตรฐานตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะใช้ลายมือชื่อของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสั ่งซื้อขายหน่วย
ลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อและ/หรือเอกสารอื่นทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อ
การทาธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษั ทจัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือหน่ วย
ลงทุนทีแ่ สดงมติเมื่อตรวจนับมติสาหรับการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
4. การควบรวมกองทุน
การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็ นการควบกองทุน รวมหรือการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ ต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ของแต่ละกองทุนรวมด้วยความเป็ นธรรม
กองทุนรวมตัง้ แต่ 2 กองทุน รวมขึ้นไปจะดาเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่ อเมื่อได้รบั มติของผู้ ถือหน่ ว ย
ลงทุนตามหลักเกณฑ์ทรี่ ะบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. กรณี การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุ นรวมที่มีน โยบายการลงทุ น ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของ
การลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัท จัดการกองทุน รวมต้อ งได้รบั มติเสียงข้างมากของโครงการแต่ล ะ
กองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
2. กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของ
การลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุน
รวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกาหนดรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
ใหม่ หรือแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมทีร่ บั โอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ ขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนเพื่อเลิก
กองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมทีโ่ อนไปในคราวเดียวกันด้วย
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็ นการควบรวมระหว่างกองทุนปิ ดกับกองทุนปิ ด หรือกองทุนปิ ดกับกองทุนเปิ ด
หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนเป็ นกองทุนเปิ ด ให้บริษทั จัดการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุน
เพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดด้วย และหากได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ให้ถอื ว่าได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการ
จัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดแล้ว ทัง้ นี้โดยได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ติ ามประกาศสานักงาน
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คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นการขอความเห็นชอบเพื่อ
แก้ไขประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในการขอมติจากผู้ถือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วนั ก่ อนวัน
ประชุม หรือ ส่งหนั งสือขอมติล่วงหน้าไม่ น้ อยกว่าสามสิบวันก่อนวัน ที่กาหนดให้เป็ นวัน สุดท้ายของการรับ
หนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่ วยลงทุน โดยเปิ ดเผยข้อมู ลที่ ผู้ถือหน่ วยลงทุน ควรทราบเกี่ยวกับการควบรวม
กองทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้ชดั เจนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดงั กล่าว
(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุ นที่เป็ นปั จจุบนั ก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่ง
จะต้ อ งแสดงรายละเอี ย ดเป็ นรายหลัก ทรัพ ย์ ห รื อ ทรัพ ย์ สิ น อื่น โดยระบุ ป ระเภท ชื่ อ จ านวน อัต รา
ผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี สาหรับกิจการทีด่ าเนินธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ณ วันทาการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และ
ผลการดาเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม
(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสาคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน และลักษณะ
ทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและวัตถุประสงค์
ของโครงการจัดการกองทุ นรวม นโยบายการลงทุ น และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ ซ้อื หรือ ผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุนและจากกองทุนรวม เป็ นอย่างน้อย
(3) ขัน้ ตอน สาระสาคัญของการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน และกาหนดเวลาในการควบรวมกองทุน
(4) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน
(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุน
รวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอน
(6) การดาเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปั น
ผลภายหลังการควบรวมกองทุน (ถ้ามี)
(7) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการดังกล่าวทีจ่ ะเรียกเก็บจากผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนและกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชี
(8) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสีย่ ง หรือสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีเ่ กินความจริง
3. ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้สทิ ธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่
การควบรวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษทั
จัดการดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั
โอนได้
4. ในช่วงระยะเวลานับแต่วนั ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันทีม่ กี ารควบรวม
กองทุน บริษทั จัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน
รวมทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิ ดประกาศเรื่อง
ดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และจัดให้มกี ารประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานทีต่ ิดต่อทุก
แห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการจัดทารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทาการสุดท้าย
ของแต่ละสัปดาห์ของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มรี ายงานดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการของ
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5.

6.

7.

8.

9.

บริษทั จัดการและสถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติม
รายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ ก้ไขหรือเพิม่ เติมดังกล่าว
ในกรณี ที่บริษัทจัดการไม่ส ามารถดารงความเพีย งพอของเงินกองทุ นตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาประกันภัยความรับผิดของ
บริษัท จัดการ บริษัท จัดการจะเปลี่ย นให้บริษัท จัดการรายอื่น เข้าจัดการกองทุ น รวมแทน ด้วยวิธีข อรับความ
เห็นชอบจากสานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่ วยลงทุน ที่จาหน่ ายได้แ ล้วทัง้ หมดของกองทุ นรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่บริษัท
จัดการรูห้ รืออาจรูถ้ งึ การไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร
บริษัท จัดการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัท จัดการรายใหม่จ ะ
คานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณี ที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ
บริษทั จัดการจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาที่
กาหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
กรณี ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ถือหน่ ว ยลงทุน เกิน กว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุ น ที่จาหน่ ายได้แล้ วทัง้ หมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุ น
และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถอื หน่ วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้
เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
ธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง (affiliated transaction)
บริษทั จัดการอาจทาธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องได้ โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)
1. บริษัท จัดการอาจรับผลประโยชน์ ตอบแทนเพื่อกองทุน จากบุคคลที่เป็ น ผู้ให้บริการ อันเนื่อ งมาจากการใช้
บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ที่มีอ ยู่ในปั จจุบันและที่แ ก้ไขเพิ่มเติม ในอนาคต รวมทัง้ “หลัก
ปฏิบตั ิในการรับผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินจากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพ ย์
หรือบริษัท สมาชิกศูน ย์ซ้อื ขายหลักทรัพ ย์ เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ทัง้ นี้ บริษัท
จัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์
ทีอ่ าจมีไว้ได้ของกองทุนด้วย
2. ในกรณี ที่บริษัท จัดการมีการรับผลประโยชน์ต อบแทนเพื่อ กองทุน ตาม (1) บริษัท จัด การจะเปิ ด เผยข้อมู ล
เกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ในรายงานรอบปี บญ
ั ชี และในกรณีที่เป็ นกองทุนเปิ ดจะเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธกี ารจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่างๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ รายงาน
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ยอดหน่ วยลงทุนคงเหลือ (Statement) เป็ นต้น โดยผู้ถือหน่ วยลงทุนอาจรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิ เช่ น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
บริษทั จัดการ หรือการจัดส่งข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็ นต้น และ/หรือจัดส่งข้อมูลให้ในรูปแบบข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื ดังนัน้ ผู้ถือหน่ วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วน
แล้ว เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุ น ทัง้ นี้ สาหรับหนังสือ รับรองสิท ธิในหน่ วยลงทุ นที่ได้รบั ผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธกี ารอื่นใด ผู้ถอื หน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนตามปกติ
ได้
10. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กบั
1 พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มถี นิ่ ฐานอยู่ในหระเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีห นังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ผู้ถือ
Green Card ทีอ่ อกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2 นิติบุคคล รวมถึง บริษัท หรือห้างหุ้น ส่ วน เป็ น ต้ น ซึ่ง จัดตัง้ ขึ้น ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
รวมถึงสาขาของนิตบิ ุคคลดังกล่าว
3 หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4 ผู้ลงทุ นซึ่ง ติดต่ อหรือ รับข้อ มู ล หรือ ส่งคาสั ่งเกี่ยวกับหน่ วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชาระ/รับช าระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี้ รวมถึง ผูล้ งทุนทีใ่ ช้ตวั แทนหรือผูจ้ ัดการทีต่ งั ้ อยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5 กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิตบิ ุคคลดัง กล่าว ตามข้อ 1-4 บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธหรือระงับ
การสั ่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่ วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะ
ดังกล่าวข้างต้น
11. ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุน ไม่มภี ูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงทีอ่ ยู่ของบริษทั จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ ้องมีการวางทรัพย์
12. ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้อ อกกฎหมายที่เรีย กว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่ อ ไปจะเรีย กว่ า FATCA) โดยมี ผ ลบังคับ ใช้ว ัน ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดัง กล่ าวกาหนดให้
สถาบัน การเงิน ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส ัญ ชาติ อ เมริกั น นอกประเทศสหรัฐ อเมริก า (Foreign Financial Institution หรือ FFI)
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี ของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิ ติ บุ ค คล สัญ ชาติ อ เมริกั น ผู้ ซ่ึ ง มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ถ าวรในสหรัฐ อเมริก า และผู้ ซ่ึ ง มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ท างภาษี ใ น
สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนี้ยงั ปรากฎด้วยว่าในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศกาลัง
ดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรีย ก
FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง”)
กองทุน รวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิ ยามของ FATCA ซึ่งถู กกาหนดให้ ต้อ งเข้าผู กพัน ตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สัญชาติอเมริกนั และบุคคลที่มลี กั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อ
หาความสัมพันธ์ ของลูก ค้ากับ ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกาหนดให้ลู กค้าบางประเภทต้อ ง
จัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่
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เข้ าผู ก พั น ตนเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามหลัก เกณฑ์ ข อง FATCA (กล่ า วคื อ มี ส ถานะเป็ น Non-Participating Foreign
Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั ผลกระทบทีส่ าคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินทีก่ องทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ ต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้น
ไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สนิ ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริม่ ต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย
FATCA กาหนดให้สถาบัน การเงิน ของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่ว มผู กพัน ตนตามข้อ กาหนดของ
FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รบั ฝากทรัพย์สนิ ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าทีด่ าเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กบั กองทุนรวมทีเ่ ป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝาก
ทรัพย์สนิ และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะ
ปฏิเสธหรือระงับการทาธุรกรรมทางการเงิน หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุ นรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่ง
อาจทาให้กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงอาจทาให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนได้
อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุ นรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษทั จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ย วข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุน รวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระ
ผูกพันภายใต้ ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ย วข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทัง้ ผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผู้รบั ฝากทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
(1) ร้อ งขอให้ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ที่เ ข้าข่ ายเป็ น พลเมื อ งของประเทศสหรัฐ อเมริก า(หรือ เป็ น บุ ค คลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษทั จัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่
อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุ น หรือเงิน ปั น ผลที่ไ ด้ร ับ เป็ น ต้ น )ที่มีอ ยู่ ในบัญ ชีท งั ้ หมดของผู้ถือหน่ วยลงทุ น นั น้ กับบริ ษั ท จัดการ ให้ กับ
หน่วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือ คายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสีย สิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรือการให้ขอ้ มูลตามหัวข้อที่
กาหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่
เคยให้ ไว้มี การเปลี่ย นแปลง เป็ น ต้ น รวมถึ งน าส่ ง หลักฐานเพื่ อ ยืน ยัน การเข้ าร่ ว มใน FATCA หรือ กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ ยวข้อง (ในกรณี ที่เป็ น ลูกค้าสถาบัน การเงิน) ทัง้ นี้ เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ และข้อ กาหนดของ
กฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ น โดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ่ม ขึ้น หากมีการดาเนิ น การที่ส อดคล้ อ งกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ย วข้อ ง
ข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่ วยลงทุ นปฏิ เสธการดาเนิน การหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับ ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการ
กาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจาเป็ นและ
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ความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้
ดาเนินการตามข้อตกลงทีไ่ ด้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสั ่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุ น เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ของผู้ถือ
หน่ วยลงทุนรายนัน้ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ต้อง
ไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนิ น การอื่น ใดอัน เป็ น การป้ องกั น หรือ ลดผลกระทบ หรือ ท าให้กองทุ น หรือ ผู้ถือหน่ วยลงทุ น โดยรวมได้ร ับ
ประโยชน์เพิม่ ขึน้ หากมีการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทา
เพื่อ หลีกเลี่ย งมิ ให้บ ริษัท จัด การและกองทุ น มีก ารดาเนิ น การที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งข้อ บัง คับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ทีจ่ ่าย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น ซึ่ง
ในทางปฏิบตั ิบริษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถอื หน่ วยลงทุนทีเ่ ข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
(หรือเป็ นบุคคลตามทีก่ ฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด) เท่านัน้
ทัง้ นี้ ในกรณีทกี่ ฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเพื่อ รองรับการดาเนินการตามทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิ
ไว้ขา้ งต้น บริษทั จัดการ(รวมถึงผูท้ เี่ กี่ยวข้อง) จะดาเนินการตามข้อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่ง
ข้อมูลของผู้ถือหน่ วยลงทุนไปยังหน่ วยงาน หรือดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน
13. การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
ผูล้ งทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวติ หรือทีเ่ รียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วย
ลงทุน โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวติ หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด (ถ้ามี) ทัง้ นี้ การซื้อขายหน่ วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวติ อาจมีขอ้ กาหนด และวิธปี ฏิบตั ิทแี่ ตกต่างไปจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้
ลงทุนที่ซ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์
ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนก่อน
บริษทั ประกันชีวติ เป็ นตัวแทนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ในการรวบรวม และนาส่งคาสั ่งซื้อขาย
หน่วยลงทุน รวมทัง้ คาสั ่งต่างๆไปยังบริษทั จัดการในนามของบริษทั ประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อทีแ่ ท้จริงของผูถ้ อื
หน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ มีหน้าทีต่ ้องติดต่อเพื่อรับหน่วยลงทุน
หรือรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน และตลอดจนรับคายืนยันการทารายการต่างๆ จากบริษทั ประกันชีวติ โดยตรง
อนึ่ง บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวติ รวมถึงการให้บริการอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนและ/หรือ ผูล้ งทุนทีซ่ ้อื
กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ กี ารเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว บริษทั จะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศทีท่ าการของบริษทั จัดการและ/หรือบริษทั ประกันชีวติ และ/หรือ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ในกรณีทมี่ กี ารยกเลิกบริการดังกล่าว บริษทั จัดการ จะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยติด
ประกาศทีท่ าการของบริษทั จัดการและ/หรือบริษทั ประกันชีวติ และ/หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ และแจ้ง
ให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วัน
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ข้อกาหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตดังต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนและ/หรือผูล้ งทุนทีซ่ ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนแล้ว
1. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี
ขัน้ ต่ าจ านวนหน่ ว ยลงทุ น คงเหลือ ในบัญ ชีข นั ้ ต่ า ค่ าธรรมเนี ย มการขายหน่ ว ยลงทุ น (Front-end Fee) และ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :
เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกาหนดทีเ่ กี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืน
กรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุ นแต่ ละกองทุ น การดาเนิ นการสับเปลี่ยนกองทุ น ตลอดจนการหักค่ าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้น ดังนั น้ การสั ่งซื้อขายหน่ วยลงทุ น ควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต จึงมีข้อกาหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่ าของการสั ่งขายคืน จานวนหน่ วย
ลงทุนขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่ า จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้
ต่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end
Fee) ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัวไปเพี
่
ยงอย่างเดียว
ผูล้ งทุนทีส่ นใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน จึงต้องศึกษาข้อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้
ในกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายทีจ่ ดั ทาโดยบริษทั ประกันชีวติ
2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ :
ผูล้ งทุนสามารถซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวติ หรือตัวแทนทีบ่ ริษัทประกันชีวติ กาหนด (ถ้ามี) โดยชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธกี ารทีแ่ ต่ละบริษทั ประกัน
ชีวิตกาหนด ทัง้ นี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขัน้ ต่าในการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน วันและเวลาทาการในการ
สั ่งซื้อหน่ วยลงทุน วิธกี ารในการสั ่งซื้อ วิธีการชาระเงินเพิ่มเติม ตามทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือ
เอกสารการขายที่ ผู้ล งทุ น ได้ร ับ จากบริษั ท ประกัน ชีวิต โดยระยะเวลาในการสัง่ ซื้อ จะต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ กรอบ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนที่กาหนดไว้ในโครงการ และคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการ
ได้รบั ชาระเงินครบถ้วนจากบริษทั ประกันชีวติ แล้ว
ในกรณีของการสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ บริษทั จัดการ หรือบริษทั ประกันชีวติ อาจปฏิเสธ
คาสั ่งซื้อขายหน่ วยลงทุนของผู้ลงทุน เมื่อพิจารณาเห็นว่า คาสั ่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายการทาธุรกรรมที่มีเหตุอนั
ควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและ/หรือการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย ตามพระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงกฎหมายฉบับอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกัน
ชีวติ สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน หรือการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต
รวมถึงกรณีที่คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นเข้าข่ายเป็ นการทาธุรกรรมที่ถือเป็ นความผิดตามกฎหมาย ขัดต่อกฎหมาย
หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรืออยู่ภายใต้คาสั ่งห้ามการทาธุรกรรมของทางราชการ และกรณีทผี่ ลู้ งทุน
ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การรับประกันของบริษทั ประกันชีวติ
3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
3.1. ผู้ล งทุ น ที่ซ้ือ กรมธรรม์ ประกัน ชีวิต ควบหน่ ว ยลงทุ น สามารถขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ในรู ปแบบ
กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนผ่านบริษทั ประกันชีวติ หรือตัวแทนทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษทั ประกันชีวติ อาจกาหนดมูลค่า หรือ จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ต่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไข
ในการขายคืนหน่ วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่ วยลงทุ น วิธีการนาส่งเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุ น
เพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนได้รบั จากบริษัท
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี
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ประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ในโครงการ และคาสั ่ง
ขายคืนจะมีผลเมื่อบริษทั ประกันชีวิตได้ส่งคาสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุน ดังกล่าวมายังบริษั ท จัดการแล้ว โดย
บริษัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถือกรมธรรม์จนครบถ้วน ก่อนส่งคาสั ่งขายคืนหน่ วย
ลงทุนมายังบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนที่ซ้อื กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุน สามารถขายคืน
หน่วยลงทุน โดยระบุเป็ นจานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษทั ประกันชีวติ ตามจานวนขัน้ ต่าและ
เงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์
บริษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ตัวแทนของผู้ถอื กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่ ว ยลงทุ น (กล่ าวคือ บริษัท ประกัน ชีวิต ที่อ อกกรมธรรม์ ประกัน ชีวิต ควบหน่ ว ยลงทุ น ) ภายใต้ กรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนดในโครงการ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษทั ประกันชีวติ มีหน้าที่ต้องชาระเงิน
ค่าขายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั จากบริษัทจัดการให้แก่ผถู้ ือกรมธรรม์ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืน
หน่ วยลงทุน โดยวิธีการรับค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทประกันชีวติ กาหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน
3.2. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตภิ ายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน :
ในบางกรณี บริษัทประกันชีวติ อาจมีข้อตกลงกับผูถ้ ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ที่จะดาเนินการ
ส่งคาสั ่งซื้อ / ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นประจาหรืออัตโนมัตหิ รือตามเงื่อนไขใดๆทุกเดือน และ/หรือดาเนินการ
นาเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนมา
ชาระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดๆทีบ่ ริษัทประกันชีวติ เรียกเก็บเงินจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต ทัง้ นี้ การส่งคาสั ่งซื้อ/ขายคืนหน่ วยลงทุน หรือคาสั ่งใดๆ เกี่ยวกับการดังกล่าวในแต่ละครัง้ โดย
บริษัทประกันชีวติ ถือว่าบริษทั ประกันชีวิตได้รบั มอบอานาจจากผู้ถอื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ให้ส่งคาสั ่งดังกล่าวมายังบริษทั จัดการเรียบร้อยแล้ว โดยบริษทั ประกันชีวติ อาจจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ต ามช่องทางที่บริษัท
ประกันชีวติ จะเปิ ดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายตามรูปแบบและเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวติ ตกลง
กับลูกค้า
4. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กรณีที่ผลู้ งทุนทีซ่ ้อื กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเป็ นผูอ้ อกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนให้แก่บริษทั ประกันชีวติ ภายใน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทารายการสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ บริษทั จัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่ วยภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูอ้ อกและจัดส่งหนังสือยืนยันการทารายการซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ (2) และการ
ขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนตามข้อ (3) ข้อ 3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุนภายใน
10 วันทาการ นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
5. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษทั ประกัน ชีวติ ตามจานวนขัน้ ต่า จานวนเงิน
คงเหลือขัน้ ต่า และเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคาสั ่งตามแบบฟอร์มทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวม
ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิต ตามที่บริษัท ประกัน ชีวิตกาหนดไว้เท่านั น้ โดยต้ องเป็ นการท ารายการผ่านบริษัท
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี
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ประกันชีวติ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ ขายคืนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดหนึ่ง (กองทุนเปิ ดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง)
ให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวติ และเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดย
บริษทั ประกันชีวติ จะเป็ นผู้ดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทาง ซึ่งได้หกั ค่าธรรมเนียมการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อให้
เกิดรายการดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ การดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุน มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงั นี้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้น ทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่ง
หรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นครัง้ คราว
(2) การสับเปลี่ยนกองทุน อัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุน เป็ นประจาตามคาสั ่งที่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ระบุไ ว้
ล่วงหน้าให้มีการขายหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกอง
หนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขทีผ่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุ นอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุ นเปิ ดต้นทางกองหนึ่ งหรือหลายกองทุน ไป
กองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนโดยอัตโนมัตติ ามรอบของกรมธรรม์ เช่น ทุกรอบสามเดือน
เป็ นต้น โดยให้มสี ดั ส่วนการลงทุนเป็ นไปตามทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัท ประกัน ชีวิต อาจระงับการสับเปลี่ยนการถือ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น การชัว่ คราว และ/หรือ ถาวรในกรณี ที่
บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่ อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรือกรณีที่ยกเลิก
ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในกรมธรรม์
บริษัทประกัน ชีวิต จะเป็ น ผู้จ ัดส่งหนังสือยืน ยัน การท ารายการสับเปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ นให้ผู้ถื อหน่ วยลงทุ น
ภายใน 10 วัน ทาการ นั บแต่วนั ที่ได้ดาเนิน การสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุน สาหรับกรณี การสับเปลี่ยนหน่ ว ย
ลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุ นอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคาสั ่ง
ครัง้ แรก หรือ สรุปส่ งเป็ น รายงานรายปี แล้ว แต่กรณี ทัง้ นี้ ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น สามารถโทรศัพ ท์ ส อบถาม
สถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด
6. วันและเวลาในการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทาการที่
บริษทั ประกันชีวิตกาหนด ทัง้ นี้ ผู้ถอื หน่วยลงทุนสามารถทารายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้อ หน่ วยลงทุน
(การชาระเบี้ยประกันภัย เพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่ วยลงทุ น (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต)
การสับเปลี่ยนกองทุน การสับเปลี่ย นกองทุนอัต โนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุ นอัตโนมัติได้โดยส่ งคาสัง่ ตาม
แบบฟอร์มและปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีบ่ ริษัทประกันชีวติ กาหนด
7. สิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนมีสทิ ธิต่างๆทีแ่ ตกต่างจากผู้ถอื หน่วยลงทุนทัวไปที
่
่
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เช่น
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ให้มกี ารโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้
2. ผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุนไม่มสี ทิ ธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ น
หลักประกัน
3. ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิในฐานะผูเ้ อาประกันภัยจากบริษทั ประกันชีวติ รวมถึงผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถยกเลิก
การทา กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษทั ประกันชีวติ และ/หรือกฎหมายที่
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เกี่ยวข้องกาหนด โดยบริษทั ประกันชีวติ จะเป็ นผู้ดาเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการในส่วนของการ
ลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลรายละเอียดโครงการจากบริษทั ประกันชีวติ หรือตัวแทนขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ (ถ้ามี) ทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด
5. สิทธิในการได้รบั ทราบจากบริษทั ประกันชีวติ ถึงรายชื่อของบริษทั จัดการทุกแห่งทีร่ บั จัดการกองทุนรวมควบ
กรมธรรม์ประกันชีวติ ทีเ่ สนอขายโดยบริษทั ประกันชีวติ นัน้
6. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลจากบริษทั ประกันชีวติ เกี่ยวกับชื่อ ทีอ่ ยู่ ของบริษทั จัดการ บริษทั ประกันชีวติ
รวมทัง้ ชื่อ ทีอ่ ยู่ และเลขประจาตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ
กาหนด
7. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลจากบริษทั ประกันชีวติ เกี่ยวกับความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั
คาแนะนาเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสีย่ งของการลงทุน
ในหน่วยลงทุน
8. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อเท็จจริงทีม่ ีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ในขัน้ ตอนการดาเนินการเพื่อการ
ควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็ นต้น จากบริษทั ประกันชีวติ
9. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลจากบริษทั ประกันชีวติ เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียม
หรือผลตอบแทนทีต่ วั แทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ อาจได้รบั จากการซื้อกรมธรรม์ รวมทัง้
การซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น
10. เงื่อนไขหรือสิทธิในการรับบริการจากบริษทั จัดการของผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ อาจไม่เท่า
เทียม และแตกต่างจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัวไป
่ เช่น สิทธิในการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิหน่วยลงทุน (Fund
Book) ของบริษทั จัดการ และการได้รบั ข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รบั จากบริษทั จัดการโดยตรง
รวมถึงการทีผ่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ จะไม่สามารถทารายการผ่านช่องทางปกติอ่นื ๆของ
บริษทั จัดการ นอกเหนือจากการทารายการผ่านบริษทั ประกันชีวิตทีผ่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนมีกรมธรรม์ประกันชีวติ
ควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทัง้ นี้ เนื่องจากบริษทั ประกันชีวติ จะทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวติ ในการรวบรวม และส่งคาสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนไปยังบริษทั จัดการในนามของบริษทั
ประกันชีวติ โดยไม่เปิ ดเผยชื่อทีแ่ ท้จริงของผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็ นผูต้ ดิ ต่อในการ
ยืนยันรายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซ้อื และชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีขายคืน
หน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยตรงตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั ประกัน ชีวติ แต่ละ
แห่งกาหนด
11. นอกจากนี้ สิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไข และข้อกาหนดของบริษทั ประกันชีวติ ที่
ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ควบกรมธรรม์ ประกัน ชีวิต ผ่ านบริษั ท ประกัน ชีวิต แต่ ล ะราย โดยผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ควบ
กรมธรรม์ประกันชีวติ ต้องศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนและเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
เพิม่ เติม
8. การจัดส่งเอกสารให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน :
1. การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาปี
บริษัทประกันชีวติ จะเป็ น ผูด้ าเนินการจัดส่งหรือเผยแพร่รายงานหกเดือน รายงานประจาปี ของกองทุน ให้แก่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
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2. รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถ้ อื หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ อาจติดต่อบริษทั ประกันชีวติ เพื่อให้จดั ส่ งรายงานแสดงฐานะการ
ถือหน่วยลงทุนตามวิธกี ารและเงื่อนไขทีบ่ ริษทั ประกันชีวติ กาหนด
14. ก่อนการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทีม่ ิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษและบริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมจะได้จากการรับชาระหนี้
มูลค่าของทรัพย์สนิ ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี้
15. สาระสาคัญของกองทุนรวมต่างประเทศ
รายละเอียด กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund (กองทุนหลัก) ตามข้อ 3.11
ปั จจัยความเสีย่ ง
ความเสีย่ งด้านตราสารทุน (Equity Risk): โดยทัวไปแล้
่
วการลงทุนในตราสารทุนมีความเสีย่ งมากกว่าตราสารหนี้
หรือตราสารตลาดเงิน ตราสารทุนสามารถสูญเสียมูลค่าได้อย่างต่อเนื่องและสามารถลดต่าลงได้อย่างไม่มีกาหนด
ตราสารทุนของบริษทั ทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนื่องนัน้ อาจมีความอ่อนไหวต่อข่าวร้ายได้ เพราะว่ามูลค่าส่วนใหญ่จะมาจาก
ความคาดหวังทีส่ ูงต่ออนาคตของบริษทั ตราสารทุนของบริษทั ทีป่ รากฎว่าราคาต่ากว่ามูลค่าทีแ่ ท้จริงนัน้ อาจจะยังคง
มีมูลค่าทีต่ ่าต่อไปอย่างไม่มกี าหนดได้ หากบริษทั ล้มละลายหรือมีการปรับโครงสร้างทางการเงิน ตราสารทุนนัน้
อาจจะสูญเสียมูลค่าส่วนใหญ่หรือทัง้ หมด
ความเสีย่ งด้านการลงทุนในภูมภิ าคทีก่ ระจุกตัว (Geographic Concentration Risk): ในกรณีทกี่ องทุนลงทุน
สินทรัพย์เฉพาะภูมภิ าคเป็ นส่วนใหญ่ ผลตอบแทนอาจจะได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การเมือง เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม หรือสภาพตลาด ในภูมภิ าคนัน้ ซึ่งหมายความว่ากองทุนอาจมีความผันผวนและ
ความเสีย่ งทีจ่ ะขาดทุนสูงกว่าเมื่อเทียบกับกองทุนทีล่ งทุนแบบไม่กระจุกตัว
ความเสีย่ งด้านตลาด (Market Risk): ราคาของหลักทรัพย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และสามารถลดลงได้
เนื่องจากปั จจัยต่างๆ เช่น ข่าวการเมืองหรือเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนยีและธุรกิจ การ
เปลี่ยนแปลงของประชากร วัฒนธรรม ภัยทีเ่ กิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์ สภาพภูมอิ ากาศ การค้นพบทาง
วิทยาศาสตร์ ต้นทุนและพลังงาน สินค้าโภคภัณฑ์ และทรัพยากรธรรมชาติ
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk): การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสามารถทาให้กองทุนกาไร
หรือขาดทุนจากการลงทุนได้ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและยากทีจ่ ะคาดเดา
21. การดาเนิ นการกรณี บริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงิ นกองทุนได้ตามที่ ประกาศกาหนด :
ในกรณีที่บริษัท จัดการไม่สามารถดารงเงิน กองทุนได้ ตามที่ประกาศกาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการเปลี่ยนให้บริษัท
จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธกี ารขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุ นรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วันนั บแต่วนั ที่รูห้ รือควรรู้ว่ าไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร
บริษัทจัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะ
คานึงถึงประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุ นเป็ น สาคัญ และในกรณี ที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น จากการเปลี่ย นบริษั ท จัดการ บริษัท
จัดการรายเดิมจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั ่งที่ออกโดยอาศัยอานาจ
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แห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีที่ขอ้ กาหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่ง
ดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุ นรวมได้ดาเนิน การให้เป็ น ไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนั น้ ให้ถือว่ าบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ มีอ านาจลงนามในข้อ ผูกพัน ระหว่างผู้ถือ หน่ วยลงทุน และบริษัท จัดการกองทุน รวม ทัง้ นี้ การลงนามในข้อ
ผูกพันของผูด้ ูแลผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถอื ว่าผูกพันผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การทีผ่ ูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอื ว่าผู้ถอื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
และข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุ มตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถอื หน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือ
เป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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แนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ต่างๆในรอบปี ปฏิทนิ ได้จาก website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ มีการทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เจแปนนิ ส อิ ควิ ตี้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
- ไม่มี หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษทั จัดการ
โดยตรง หรือที่ website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th) และสานักงาน ก.ล.ต.
(www.sec.or.th)

รายชื่อผู้จดั การกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เจแปนนิ ส อิ ควิ ตี้
1. นายศุภกร ตุลยธัญ, CFA
2. นายวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
3. น.ส.วิรยิ า โภไคศวรรย์
4. นายธนา เชนะกุล, CFA
5. นายวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
6. นายประพจน์ อ้วนเจริญกุล
หมายเหตุ : ผู้ ล งทุ น สามารถดู ร ายชื่ อ ผู้ จ ั ด การกองทุ น ทั ้ง หมดได้ ที่ website ของบริ ษั ท จั ด การ
(www.principal.th)

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

ข้อผูกพัน
1. บริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนพรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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 ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(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) ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดในกรณีทมี่ ูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง
(11) ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(12) บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดได้ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
(13) บริษทั จัดการอาจไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้วหรืออาจหยุด
รับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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ข้อผูกพัน
(14) ในกรณีทกี่ องทุนเปิ ดไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงทีจ่ ะรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินบริษทั จัดการอาจชาระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้
ตามทีก่ าหนดในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
(15) จัดทางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการทีม่ ธี ุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(16) จัดทารายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดของรอบปี บญ
ั ชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามเดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้
หากบริษทั จัดการเลือกจัดทาและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนตามปี ปฏิทนิ ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดง
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปี บญ
ั ชีขยายเป็ นภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี
(17) จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดของรอบ
ระยะเวลาหกเดือนนัน้ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดือนนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีที่บริษทั 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) 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 3เดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการเลือกจัดทาและจัดส่งรายงานรอบปี
บัญชีตามรายงานรอบปี ปฎิทนิ บริษทั จัดการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
เป็ นภายใน 4เดือนนับแต่วนั 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
(20) จัดให้มผี สู้ อบบัญชีของกองทุนรวมทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
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(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
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : 100 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.02-724-5490, 02-724-5207
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี

3

ข้อผูกพัน
(1) ดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื
หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังที
้ ม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต โดยเคร่งครัด
(2) รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สนิ อื่น รวมถึงการดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน รับเงิน
และทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ทีก่ องทุนพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุน เช่น เงินปั นผล 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
(9) รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการจาหน่ ายหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน และจานวนหน่วยลงทุน
ทีล่ ดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึง่ บริษทั จัดการคานวณไว้ตามทีร่ ะบุในรายละเอียดโครงการ ทัง้ นี้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ จากความผิดพลาดในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการได้คานวณไว้และผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้รบั รองความถูกต้องแล้ว
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(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
(16) หน้าทีอ่ ่นื ใดตามทีก่ ฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังที
้ ม่ 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 ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิง่ ทีส่ ่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
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ในกรณีทผี่ ู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจใช้สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทานัน้ จะ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่นื เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทาหน้าทีเ่ ป็ น
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีที่การดาเนินการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์มอี านาจดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
บริษทั จัดการจะเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) เมื่อบริษทั จัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดย
บอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ตกลงไว้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์หรือ
บริษทั จัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์
อักษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีทมี่ กี ารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมาย
หรือกรณีอ่นื ใด อันจะมีผลเป็ นการเพิม่ ภาระหน้าทีแ่ ก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์ และผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่
ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษทั จัดการทราบล่วงหน้า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่
ขายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนเรียกร้องให้มกี ารเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(5) ในกรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์นาข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิ ดเผย
หรือใช้ในทางทีก่ ่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์เอง บริษทั
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ ทัง้ นี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์มคี ุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลัง บริษทั จัดการจะดาเนินการให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบัตใิ ห้ถูกต้องภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่บริษทั จัดการทราบเหตุดงั กล่าว และแจ้งการแก้ไข
ดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ทีแ่ ก้ไขเสร็จสิน้
ในกรณีทผี่ ู้ดูแลผลประโยชน์มไิ ด้แก้ไขคุณสมบัตใิ ห้ถูกต้องภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการจะขออนุญาต
เปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลาดังกล่าว และ
เมื่อได้รบั อนุญาตแล้ว บริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี
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(7) เมื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์เป็ นผูล้ ้มละลายตามคาสั ่งศาล
(8) ในกรณีทมี่ เี หตุให้ต้องเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน และต้องแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์อ่นื แทน ให้กระทาได้
ต่อเมื่อบริษทั จัดการได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทาได้ หากเป็ นกรณีที่มนี ัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้
สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
100 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.02-724-5490,
02-724-5207
และ/หรือทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรือที่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ จากัด
และ/หรือทีต่ วั แทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ ทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์ได้แต่งตัง้ และ/หรือ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ใด ๆ
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 4306
บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18A 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 18A 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 18A 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 18A เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี
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แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ชื่อ : นาย เกียรติศกั ดิ ์ วานิชย์หานนท์
ทีอ่ ยู่ : บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18A เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
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
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) ธ.
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
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี
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(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
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 :
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่สามารถน าไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไป
เป็ นหลักประกันมิได้
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13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจี ดั การ :
13.5.1 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อให้บริษทั จัดการทาการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนโดยบริษทั จัดการจะ
กระทาการตามหัวข้อ"การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธกี 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 :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั เงินคืนเมื่อบริษทั จัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการตามหัวข้อ "การ
ชาระบัญชีกองทุนรวมและวิธกี ารเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"
13.7. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ :
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 จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของ
ทุนของกองทุนรวมทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน
เงินทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะดาเนินการดังต่อไปนี้เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการให้
ดาเนินการเป็ นอย่างอื่น
14.2.1 สาหรับการเสนอขายครัง้ แรก
ภายหลังจากทีบ่ ริษทั จัดการได้จดั สรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการ
ได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
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14.2.2 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อมูลทีผ่ ดิ พลาดหรือไม่ครบถ้วน ในหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนได้ โดยต้องแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับจากวันทีน่ ายทะเบียนได้จดั ส่ง
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว
14.2.3 บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต
โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของ
บริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
14.2.4 หากเป็ นกรณีผถู้ อื หน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ หมดเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยจะถือเอาบุคคลทีม่ ชี ่อื แรกในคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุนรวมเป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือผูร้ บั เงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
สามารถใช้อ้างอิงต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงิ นปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน : ไม่มี
16. วิ ธีการชาระเงิ นหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทัง้ ทีเ่ ป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผอู้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ 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
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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 และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รบั ชาระหนี้
ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามความในข้อ 16.1.3 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
16.2.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สนิ นัน้ เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ามาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และจะดาเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวดังนี้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการอาจมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ
ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการจะจาหน่ายทรัพย์สนิ
ดังกล่าวในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่าง
ทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ดังกล่าว
ในกรณีทมี่ ีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีทมี่ พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการ
กองทุนรวมจะดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทีม่ พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตรา
สารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จาก
การรับชาระหนี้กไ็ ด้ ทัง้ นี้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริษทั จัดการไม่ต้องนาตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนัน้ มารวม
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เงื่อนไขเพิม่ เติม :
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้อ 16.1.3 หากบริษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จาก
การรับชาระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิ
ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ ารเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้ นี้ หากได้มี
การจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินัน้ ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายใน
การเฉลี่ยเงินคืน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมก็ได้
การชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏ
ชื่อตามทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้
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17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจ่ ดั ให้มที ะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทอี่ อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่น รวมทัง้ การให้สทิ ธิหรือการจากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าทีแ่ ล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผู้ลงทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ เี งินลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้น
แต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจัดการกองทุน
รวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่ วยลงทุน ดังนี้
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) :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษทั
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มกี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
19. หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการใด หากไม่สามารถดาเนินการตามมติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เนื่องจากข้อจากัดดังต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจดานินการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานตามแนวทางทีส่ านักงาน
กาหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผุถ้ อื หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกันเป้ นผูร้ บั ผิดชอบในการ
ดาเนินการ
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การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการ
กองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้
ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามตินัน้ เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน (มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือทีก่ าหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
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
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(ก) เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันให้มสี าระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุ นรวมทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยได้รบั มติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
ต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์ พร้อมทัง้
ประทับตราบริษทั (ถ้ามี) บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดให้มขี อ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
กองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันพร้อมทัง้ เหตุผลและความ
จาเป็ นให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
22. การเลิ กกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี้
(1) จานวนผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่ วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ 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 มีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่
เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สนิ คงเหลือทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทีเ่ หลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการขายคืนนัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทเี อฟ
(3) บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเลิกกองทุนรวมเปิ ดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 22.2 เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีก ารขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
โดยรวม ทัง้ นี้ ให้นาความในข้อ (2) วรรคสองมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
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(4) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมด โดยคานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาทในวันทาการใด และบริษทั จัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนัน้
22.1.2 เมื่อสานักงานมีคาสั ่งเลิกกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเมื่อสานักงานมี
คาสั ่งเพิกถอนการอนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
22.1.3 เมื่อการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นอันสิน้ สุดลงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตัง้
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปและเพื
่
่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
22.1.4 เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วย
22.1.5 สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีอานาจเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทปี่ รากฎ
เหตุดงั ต่อไปนี้
(1) มีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือข้อผูกพันทีข่ ดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษทั จัดการกองทุนรวมมิได้ปฎิบตั หิ รือดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปตามที
่
ก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในกรณีทสี่ านักงานสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกองทุน
รวมดาเนินการให้มกี ารเลิกกองทุนรวมทันที
22.2. 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
(2.1) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่ หี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุนได้
(2.2) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(2.3) แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(3) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยูข่ องกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏ
เหตุตาม 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าทีส่ ามารถกระทาได้เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ
(4) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินทีร่ วบรวมได้ตาม (3) ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1 และเมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็ นการเลิก
กองทุนเปิ ดนัน้
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เมื่อได้ดาเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ คงเหลืออยู่จากการดาเนินการตาม (3) บริษทั
จัดการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธกี ารชาระบัญชีของกองทุนรวม
หากปรากฎเหตุตามข้อ 22.1 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
1. ยุตกิ ารรับคาสั ่งซื้อและคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนตัง้ 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
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 วย
เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้
(2.1) เป็ นการโอนย้ายตามคาสั ่งของผูถ้ อื หน่วยเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ายไปยัง กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการเดียวกัน
(2.2) เป็ นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ทัง้ นี้ ในการกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษทั จัดการต้องคานึงถึงระยะเวลาทีผ่ ถู้ อื หน่วยจะสามารถดาเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม
โอนย้ายหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การบริหารจัดการ
ของบริษทั จัดการ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษทั จัดการอื่น โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถอื เป็ นการแก้ไขโครงการ
โดยบริษทั จัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทัง้ นี้
บริษทั จัดการจะพิจารณาถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนเป็ นสาคัญ
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม อื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถ้ อื หน่วยสามารถแจ้งต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน
รวมกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม อื่นที่ผถู้ อื หน่วยลงทุนกาหนด และผูถ้ อื หน่วยจะได้รบั
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้
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(1) เป็ นการโอนย้ายตามคาสั ่งของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2) เป็ นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษทั จัดการกองทุนรวมกาหนด ทัง้ นี้ ในการกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าวบริษทั จัดการกองทุนรวมต้องคานึงถึงระยะเวลาทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจะสามารถดาเนินการเพื่อแจ้งโอนย้าย
การลงทุนได้อย่างเหมาะสม
(3) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวเพื่อรวบรวมเงินและดาเนินการโอนย้ายการ
ลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกโครงการ
(4) รวบรวมเงินทีไ่ ด้จากการดาเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1
(5) ดาเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการ
ออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษอื่นตามแนวทางที่กาหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชกั ช้า
เมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมนัน้
ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนเปิ ดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทจี่ ะต้องดาเนินการเพื่อ
เลิกกองทุนเปิ ดตามข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ให้บริษทั จัดการได้รบั การยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ใิ นเรื่อง
ดังต่อไปนี้ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิม่ เติม บริษทั จัดการ
จะดาเนินการให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
(1) การจัดทาและจัดส่งหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ”
หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งหนังสือชี้ชวน
(2) การจัดทาและจัดส่งรายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏ
เหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่ครบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(3) การจัดทารายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั
จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่ครบกาหนดจัดส่งรายงาน
(4) การจัดทารายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุ
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือ
ในวันทีค่ รบกาหนดจัดส่งรายงาน
(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
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23. การชาระบัญชีเมื่อเลิ กกองทุน :
บริษทั จัดการจะจัดให้มกี ารชาระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทา
หน้าทีร่ วบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิ ทีค่ งเหลือจากการชาระหนี้สนิ ของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ ทาการ
อย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
และผูช้ าระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพ ย์สนิ สุทธิเท่าทีค่ งเหลืออยู่ตามสัดส่วนจานวน
หน่วยลงทุนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ชาระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สนิ คงค้างอยู่ให้ผชู้ าระบัญชีจดั การโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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